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Magazine Luiza cria concurso e faz liquidação
nas lojas
Autor da melhor frase ganha um vale-compra de R$ 5 mil e uma Smart TV LG 65
Ana Paula Hinz, do
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Magazine Luiza: Liquidação Fantástica ocorre nesta sexta-feira, dia 11, e oferece até 70% de
desconto em produtos de todas as lojas
Rio de Janeiro - O Magazine Luiza realiza um concurso cultural para aumentar o
engajamento do público com a empresa. Para participar, o consumidor deve responder à
pergunta “Como foi o dia mais fantástico da sua vida?” e enviar a resposta pelos perfis da
marca no Twitter, Facebook ou Google + até o próximo dia 13 .

306,538 pessoas curtiram Exame.
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O autor da melhor frase ganha um vale-compra de R$ 5
mil e uma Smart TV LG 65. O segundo e o terceiro
colocados também recebem televisões da linha Smat
TV LG.
A iniciativa acompanha a promoção anual de início de
ano da empresa. A Liquidação Fantástica ocorre nesta
sexta-feira, dia 11, e oferece até 70% de desconto em
produtos de todas as lojas.
No Estado de São Paulo, alguns clientes já esperam
pelo início da promoção. Uma pessoa aguarda em
Campinas e cinco fazem fila em Franca.
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