Pelanggan MNC Vision Memenangkan ‘Game of Thrones Season 8 Premier Screening’ di
Singapura
MNC Vision dan channel HBO (ch. 7) memberikan kesempatan bagi pelanggan setianya untuk
menikmati trip ke Singapura pada tanggal 15-16 April 2019 melalui kuis bertajuk ’GAME OF
THRONES Season 8 Premiere Screening in Singapore Quiz’ yang digelar di website MNC
Vision pada periode 11-24 Maret 2019. Pelanggan MNC Vision yang beruntung memenangkan
kuis tersebut adalah Bapak Taovik Tatan Surtana.
Berangkat dari Jakarta pada tanggal 15 April 2019, Bapak Taovik dan keluarga disambut
dengan akomodasi yang lengkap dari bandara hingga ke hotel dan sebaliknya. Keluarga Bapak
Taovik menginap di Swissotel, hotel bintang lima dengan fasilitas lengkap dan lokasi yang
sangat strategis.
“Saat pertama diinformasikan pihak MNC Vision bahwa foto saya masuk kandidat pemenang
kuis screening GOT, wah rasanya senang bercampur deg-degan! Proses pendataan
pemenangnya simple banget, saya tidak menemui kesulitan sama sekali menyiapkan scan foto
Passport dan KTP. Form-form yang harus disampaikan juga diisi dengan mudah.” kata Bapak
Taovik.
Di tanggal 15 April 2019, keluarga Bapak Taovik merasakan langsung keseruan Premiere
Screening Game of Thrones Season 8 di Capitol Theatre, Singapura. Kegiatan menonton
episode pertama dari serial paling dinantikan di tahun 2019 tersebut juga diramaikan dengan
para cosplayer yang membuat penonton semakin menikmati kegiatan itu.
“Acara utama screening GOT pun tak kalah seru. Capitol Theatre sangat dekat dari hotel, cukup
jalan kaki sebentar sudah sampai. Disana penontonnya banyak sekali. Duo MC acara itu gokil
juga, lucu sangat. Kami juga mendapat souvenir istimewa dari HBO loh. Senangnya..”
tambahnya.
Ingin seperti Bapak Taovik? Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati acara-acara
menarik lainnya khusus bagi pelanggan setia MNC Vision dengan mengikuti informasi lebih
lanjut di website dan media sosial MNC Vision seperti di Facebook, Twitter, dan Instagram.
Jangan lupa juga untuk menyaksikan tayangan favorit Anda di HBO (ch. 7) di MNC Vision!

