FIFGROUP - Siaran Pers

Destinasi Berlanjut ke Ranah Minang Ini Ragam
Keuntungan Bertransaksi di FIFGROUP FEST
Image not found or type unknown

Sumatera Barat – PT Federal International Finance (FIFGROUP) yang merupakan salah satu lembaga
pembiayaan terbesar di Indonesia kembali menyelenggarakan salah satu event promo yang dikemas dalam
bentuk virtual exhibition, yaitu FIFGROUP FEST. Wilayah provinsi yang memiliki julukan Ranah Minang,
yakni Sumatera Barat, terpilih menjadi destinasi pelaksanaan pameran virtual mulai tanggal 13 hingga 21
November 2021.
Pameran virtual ini dapat diakses melalui link bit.ly/FIFSUMBAR11 hanya menggunakan gadget ataupun

laptop di manapun dan kapan pun oleh seluruh pelanggan di Sumatera Barat. Tentunya hal tersebut menjadi
daya tarik sendiri di masa new normal saat ini, di mana digitalisasi pada setiap proses transaksi yang
dihadirkan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan.

Chief Executive Officer (CEO) FIFGROUP, Margono Tanuwijaya, mengatakan saat ini Indonesia sudah
memasuki era new normal, sehingga terjadi peningkatan permintaan untuk sejumlah produk tertentu di
masyarakat.
“FIFGROUP selalu berusaha menyediakan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat seiring terjadinya
peningkatan permintaan untuk beberapa produk di masyarakat, seperti kebutuhan produk sepeda motor,
elektronik, gadget, hingga perabotan rumah tangga,” tutur Margono pada peresmian kegiatan FIFGROUP
FEST Sumatera Barat pada Sabtu (13/11/2021).

New Motorcycle (NMC) Marketing Director FIFGROUP, Antony Sastro Jopoetro, menambahkan :
“FIFGROUP juga menghadirkan beragam promo menarik yang tentunya spesial bagi seluruh pelanggan
yang ingin memiliki produk sepeda motor Honda, alat elektronik, hingga pendaftaran diri untuk melakukan
ibadah haji dan promo menarik lainnya yang sangat menguntungkan hanya di FIFGROUP FEST,”
FIFGROUP melalui seluruh lini bisnisnya menawarkan promo dan hadiah spesial bagi para pelanggan di

Sumatera Barat. FIFASTRA yang merupakan lini bisnis pembiayaan sepeda motor Honda baru hadirkan
promo diskon angsuran hingga 5 bulan lamanya, hemat hingga Rp 5 jutaan untuk pembelian sepeda motor
Honda tipe Beat Series, Genio Series, Vario Series, CB 150 Series, Supra GTR dan juga CBR 150 serios.
Tidak hanya itu, pelanggan yang beruntung bisa mendapatkan cashback saldo AstraPay total hingga Rp 1
juta.
Bagi pelanggan yang ingin memiliki produk elektronik, gadget, dan perabotan rumah tangga bisa langsung
menggunakan SPEKTRA. Hanya dengan Rp 11 ribu, pelanggan bisa langsung bawa produk yang diinginkan
dengan tawaran promo lainnya berupa potongan angsuran.
Pelanggan yang membutuhkan pembiayaan multiguna, bisa langsung melakukan kunjungan virtual ke booth
DANASTRA. Pelanggan beruntung berkesempatan mendapatkan cashback saldo AstraPay sampai dengan
Rp 500 ribu dengan hadiah disc break lock dan asuran jiwa selama 1 tahun yang bisa didapatkan secara
cuma-cuma. Diskon angsuran Rp 20 ribu setiap bulannya juga bisa didapatkan di DANASTRA.
Pelanggan yang ingin melakukan investasi emas logam mulia juga tidak perlu khawatir, di booth AMITRA,
pelanggan yang melakukan transaksi pembelian logam emas di AMITRA berkesempatan mendapatkan
potongan angsuran total hingga Rp 6 juta. Pelanggan yang ingin mendaftarkan namanya untuk naik haji juga
bisa menggunakan layanan pembiayaan syariah di AMITRA dengan promo yang bisa didapatkan berupa
spesial admin Rp 750 ribu.
Kepala Wilayah FIFGROUP Sumatera Barat, Uce Yasir Anwar, mengatakan di seluruh pelanggan di
Sumatera Barat bisa langsung beli produk yang ingin dimiliki hanya dengan mengakses link FIFGROUP
FEST di bit.ly/FIFSUMBAR11 dan langsung kunjungi seluruh booth yang ada untuk memetik promo dan
hadiah menarik yang ditawarkan.

