SIARAN PERS

MNC Vision Rayakan Ulang Tahun ke-25 dengan Berbagi Kebahagiaan
bersama Pelanggan Setia
Jakarta, 7 Agustus 2019 - Pionir TV berlangganan di Indonesia, MNC Vision, berbagi
kebahagiaan bersama pelanggan setia dalam rangka ulang tahun ke-25 yang jatuh pada 8
Agustus 2019. Di hari jadinya yang ke-25 tahun, MNC Vision berkomitmen untuk terus
memberikan layanan terbaik kepada pelanggan setia, salah satunya dengan program menarik
Flash Deal dan Loyalty Best Deal bekerja sama dengan beragam merchant unggulan.
“Usia ke-25 tahun ini merupakan bagian dari milestone dan perjalanan berkesan bagi MNC
Vision yang kami lewati bersama para pelanggan setia. Kami sangat berterima kasih atas
kepercayaan yang telah diberikan oleh pelanggan sehingga kami dapat terus menemani dan
menghibur keluarga di seluruh Indonesia. Kini, dengan adanya sinergi bersama MNC Play,
penyedia layanan broadband internet berbasis 100% fiber optic dan MNC Now, layanan hiburan
streaming video berbasis OTT (Over the Top), di bawah naungan unit bisnis MNC Vision
Networks, kami berupaya untuk dapat menghadirkan layanan yang lebih baik dan semakin
terdepan,” kata Ade Tjendra, CEO MNC Vision Networks.
MNC Vision menghadirkan program Flash Deal spesial khusus anniversary untuk pelanggan
setia bekerja sama dengan 4 merchant unggulan yakni: Tokopedia, JBL, Lido Lake Resort, dan
MNC Shop. Program yang berlangsung selama tanggal 8 Agustus 2019 pada pukul 08.00 –
20.00 WIB ini menghadirkan berbagai promo menarik dan diskon hingga 50%. Pelanggan dapat
mengikuti
program
ini
dengan
mengunjungi
website
MNC
Vision
http://www.mncvision.id/flashdeal88 dan meng-klik button ‘Redeem’ pada merchant yang
diinginkan, setelah itu 25 pelanggan yang beruntung akan mendapatkan voucher promo diskon
via email dari tiap merchant yang dipilih dan dapat langsung digunakan.
Berikut adalah promo-promo menarik yang ditawarkan di program Flash Deal 25th Anniversary
MNC Vision:
• Tokopedia
: Gift Card Voucher Rp 150.000,- untuk berbelanja di Tokopedia
• JBL
: Voucher diskon 50% pembelian JBL Soundbar 2.0
• Lido Lake Resort : Diskon 50% menginap di Lido Lake Resort
• MNC Shop
: Diskon 50% berbelanja di MNC Shop
Selain itu MNC Vision juga menghadirkan program Loyalty Best Deal dalam rangka 25th
Anniversary MNC Vision. Ini merupakan program regular yang diadakan dalam rangka
anniversary yang memberikan promo menarik bekerja sama dengan merchant-merchant
berikut:
• Tokopedia: Bagi 100 pelanggan pertama yang melakukan pembayaran iuran
berlangganan MNC Vision melalui aplikasi Tokopedia pada tanggal 8 Agustus 2019,
akan mendapatkan cashback sebesar 25% up to Rp 50.000,-. Berlaku bagi pelanggan
yang belum pernah melakukan pembayaran iuran berlangganan di Tokopedia.

•
•

Lido Lake Resort: Extra diskon 5% untuk diskon regular menjadi 25% selama bulan
Agustus 2019 untuk menginap di Lido Lake Resort.
Ayopop: Bagi pelanggan yang melakukan pembayaran iuran berlangganan MNC Vision
melalui aplikasi Ayopop pada tanggal 8 Agustus 2019, akan mendapatkan cashback Rp
50.000,-. Berlaku bagi pelanggan yang belum pernah melakukan pembayaran iuran
berlangganan di Ayopop.

Kejutan Seru & Bebas Pilih Tayangan Favorit untuk Keluarga
Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-25 ini, MNC Vision juga bekerja sama dengan
channel HBO menghadirkan kejutan untuk pelanggan baru di 10 kota besar Indonesia yakni
Jakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Samarinda
dan Makassar. Bagi pelanggan baru yang berlangganan paket Family Pack dan HBO Pack
dengan pembayaran di muka (Advance Payment) selama 8 bulan sekaligus dan berhasil
menebak 10 judul film dalam Movie Trivia Games yang ada di sales booth MNC Vision di 10
kota tersebut ataupun melalui website, akan berkesempatan untuk memenangkan hadiah Smart
TV canggih. Selain itu, bagi pelanggan yang berlangganan melalui sales door-to-door MNC
Vision, juga bisa mengikuti Movie Trivia Games ini dan berkesempatan memenangkan hadiah
Smart TV canggih.
Masih ada kejutan lainnya. Bagi pelanggan yang berlangganan paket MNC Vision dan
membayar 8 bulan di muka, akan mendapatkan bonus gratis 4 bulan iuran berlangganan
dengan menggunakan kartu kredit bank-bank yang bekerja sama dengan MNC Vision.
Pelanggan juga akan mendapatkan gratis biaya instalasi, gratis menonton seluruh channel
selama 1 bulan dan gratis add-on selama 4 bulan.
Demi menghadirkan layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, MNC Vision
dan MNC Play kini telah menghadirkan paket TV berlangganan terbaru yang lebih simple
dengan harga terjangkau. Paket berlangganan terbaru ini menghadirkan konten-konten
berkualitas dengan 134 channel termasuk 98 channel internasional dari beragam genre,
menyesuaikan kebutuhan tiap karakter anggota keluarga seperti Happy Kids, Curious Explorer,
Entertainment Seeker, Sports Enthusiast dan Gaming Freak. Paket tambahan (add-on) tersedia
dalam 9 ragam genre yang akan memudahkan pelanggan untuk bebas pilih tayangan favorit
untuk keluarga sesuai keinginan dan kebutuhan.
Tayangan-tayangan dari MNC Vision dan MNC Play juga dapat disaksikan melalui gadget
kapanpun dan dimanapun dengan aplikasi MNC Now.
###
Tentang MNC Vision:
PT. MNC Sky Vision Tbk (MNC Vision) adalah pelopor dalam industri televisi berlangganan di Indonesia
di bawah MNC Media Group yang sebelumnya dikenal sebagai brand Indovision. MNC Vision merupakan
layanan satelit Direct-to-Home(DTH) yang diluncurkan pada tahun 1994 dan menawarkan lebih dari 140
saluran premium Free to Air (FTA) dan internasional dalam berbagai genre. MNC Vision saat ini adalah
operator DTH terbesar di Indonesia yang tersebar di 101 cabang di seluruh tanah air. Menggunakan

satelit frekuensi S-Band yang tahan cuaca, MNC Vision cocok untuk daerah tropis seperti Indonesia.
Fitur-fitur unggulan MNC Vision meliputi Multi Decoder, High Definition (HD), Dolby Audio, dan TV
Anywhere melalui aplikasi MNC Now. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di
www.mncvision.id.
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