FIFGROUP - Siaran Pers

Bertabur Promo di Mataram, Untung Wujudkan
Impian di FIFGROUP FEST
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Mataram – PT Federal International Finance (FIFGROUP) kembali hadirkan salah satu kegiatan promo,
yaitu FIFGROUP FEST untuk warga Mataram yang dilaksanakan mulai tanggal 23 Oktober hingga 31
Oktober 2021. Tentunya ini menjadi kesempatan emas yang sangat sayang dilewatkan bagi warga Mataram
yang ingin mewujudkan impiannya mulai dari sepeda motor Honda, produk elektronik dan gadget,
perabotan rumah tangga, hingga pembiayaan multiguna dan syariah.
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“FIFGROUP FEST menjadi kesempatan emas bagi masyarakat Indonesia yang ingin mewujudkan
impiannya. Kali ini, Kota Mataram dipilih menjadi destinasi perhelatan event promo yang dilaksanakan
setiap bulannya. Caranya yang mudah, aman, dan nyaman serta tampilannya yang menarik menjadi daya
tarik tersendiri bagi para pengunjung,” Chief Executif Officer (CEO) FIFGROUP, Margono Tanuwijaya.
New Motorcycle Marketing Director FIFGROUP, Antony Sastro Jopoetro, mengatakan melalui FIFGROUP
FEST, pelanggan dapat merasakan serunya berbelanja dengan tampilan virtual yang menarik. Hanya dengan
mengakses link bit.ly/FIFNTB11 seluruh pelanggan sudah bisa akses langsung promo dan hadiah
menariknya.
Pada kunjungan FIFGROUP FEST ke Kota Mataram kali ini, FIFASTRA yang merupakan salah satu lini
bisnis pembiayaan sepeda motor Honda, menawarkan promo diskon angsuran hingga Rp 200 ribu per bulan.
Hanya melalui FIFASTRA, pelanggan bisa menghemat pengeluaran hingga Rp 7,2 juta untuk sepeda motor
tipe Vario 150, PCX, dan ADV dengan tenor 3 tahun. Khusus tipe Bear dan Scoopy series dengan tenor 3
tahun, dapat menghemat pengeluaran hingga Rp 5 juta dengan potongan angsuran sebanyak 6 bulan.
Selain itu, pelanggan terpilih juga berkesempatan meraih cashback AstraPay sampai dengan Rp 500 ribu
setiap harinya. Tidak tanggung-tanggung, FIFASTRA juga hadirkan promo LUNAS berkesempatan
hadirkan Grand Prize 1 unit PCX160 dan juga 3 kesempatan angsuran langsung lunas. Tidak hanya itu,
sebanyak 300 jaket edisi eksklusif limited edition menunggu seluruh pelanggan.
Tidak mau kalah, SPEKTRA yang merupakan salah satu lini bisnis pembiayaan multiproduk FIFGROUP
menawarkan promo kepada seluruh warga Mataram yang ingin mewujudkan impiannya membeli produk
elektronik, gadget, dan perabotan rumah tangga langsung tanpa uang muka.
DANASTRA yang merupakan lini bisnis pembiayaan multiguna menawarkan promo berupa cashback
AstraPay sebesar Rp 200 ribu untuk pelanggan setia FIFGROUP. DANASTRA juga hadirkan promo berupa
potongan angsuran hingga Rp 15 ribu setiap bulannya dan tentunya hadiah berupa disc break lock.
AMITRA yang merupakan unit syariah FIFGROUP menawarkan promo berupa potongan angsuran sampai
dengan Rp 6 juta untuk pembiayaan emas dan biaya spesial admin berupa hanya dengan membayar Rp 750
ribu seluruh pelanggan bisa mendaftarkan dirinya di Kementrian Agama untuk melakukan ibadah haji.
“Beragam produk hadir di FIFGROUP FEST, warga Mataram yang ingin mewujudkan impiannya hanya
perlu mengakses link FIFGROUP FEST menggunakan smartphone ataupun laptopnya. Tampilan virtual
yang menarik, beragam promo dan tentunya hadiah-hadiah spesial bisa di dapatkan di FIFGROUP FEST,”
kata Yudha Satria, selaku Kepala FIFGROUP Wilayah Nusa Tenggara.

