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FIFGROUP FEST Hadir di Jambi, Banjir Promo
Belanja Produk Impian
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Jambi – Event tebar promo yang dilakukan secara virtual masih menjadi primadona oleh warga Indonesia
untuk memburu produk-produk impian dan kebutuhannya. Antusiasme masyarakat terhadap event promo ini
terlihat dari adanya peningkatan permintaan masyarakat setiap bulannya, seperti yang ditunjukkan pada
event promo FIFGROUP Festival atau yang akrab disebut dengan FIFGROUP FEST.
Gencarnya program vaksinasi Nasional yang dilakukan pemerintah, memicu pertumbuhan ekonomi di
Indonesia yang perlahan-lahan mulai menunjukkan pemulihan dan juga berdampak terhadap peningkatan
permintaan jasa pembiayaan. Event promo yang dilakukan secara virtual menjadi salah satu sarana yang

dipilih oleh banyak masyarakat Indonesia karena keamanan dan kenyamanan yang diberikan dalam
mewujudkan impiannya.
Bersamaan dengan animo masyarakat ini, FIFGROUP FEST kembali melanjutkan perjalanannya yang juga
menjadi rangkaian HUT FIFGROUP ke-32 dan kini hadir khusus untuk warga Jambi yang akan
dilaksanakan mulai tanggal 4 Juni hingga 13 Juni 2021.
CEO FIFGROUP, Margono Tanuwijaya, menyampaikan program vaksinasi yang dilakukan pemerintah
menggairahkan kembali industri pembiayaan sepeda motor, elektronik, perabotan rumah tangga, hingga
pembiayaan syariah.
“Dengan harapan program vaksinasi ini dapat meningkatkan percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia,
sehingga memicu adanya peningkatan permintaan oleh masyarakat Indonesia atas pembiayaan produk,
seperti sepeda motor khususnya Honda, elektronik, dan produk lainnya,” kata Margono.
Direktur Marketing FIFGROUP, Antony Sastro Jopoetro, menambahkan FIFGROUP menargetkan
peningkatan jumlah pengunjung dan unit booking dari setiap event FIFGROUP FEST yang sudah
dilaksanakan di berbagai provinsi.
“Berbagai promo melalui event FIFGROUP FEST ini selalu kami tingkatkan dan kami kemas dalam bentuk
yang lebih menarik, sehingga diharapkan dapat memikat daya tarik masyarakat yang ingin membeli sepeda
motor Honda, peralatan elektronik dan perabotan rumah tangga, gadget baru, bahkan untuk masyarakat yang
ingin mendaftarkan dirinya di Kementrian Agama sebagai calon haji bisa dilakukan melalui event
FIFGROUP FEST yang dilaksanakan secara virtual ini setiap bulannya,” kata Anton.
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FIFGROUP FEST Jambi kini hadir dengan formasi baru, di mana MOXA yang merupakan salah satu jasa
keuangan digital dalam bentuk mobile app milik Astra Financial (PT Sedaya Multi Investama) hadir di acara
event promo bulanan ini dengan menawarkan test drive Mobil Daihatsu Rocky dan Toyota Raize secara
gratis bersama dengan line of business (LoB) FIFGROUP lainnya, yaitu FIFASTRA, SPEKTRA,
DANASTRA, AMITRA, ASTRAPAY, MAUCASH, dan FIFADA beserta rekanan dealer yang menjadi
partner bisnis FIFGROUP yang juga membanjiri FIFGROUP FEST Jambi dengan berbagai macam promo
menarik.
Untuk FIFASTRA, pada event kali ini, berbagai macam promo hadir untuk warga Jambi yang ingin
memiliki sepeda motor Honda, seperti promo potongan angsuran hingga Rp 50 ribu setiap bulannya hingga
promo hemat sampai dengan Rp 1,8 juta spesial untuk pembelian sepeda motor Honda Beat series dan
Scoopy series. Hanya dengan uang muka 10%, warga Jambi juga sudah bisa bawa pulang sepeda motor
Scoopy. FIFASTRA juga menawarkan bagi-bagi cashback AstraPay total Rp 30 juta. Selain cashback,
promo bagi-bagi hadiah jaket eksklusif atas pembelian sepeda motor Honda PCX series juga masih berlanjut
hingga saat ini.
Berbeda dengan FIFASTRA, SPEKTRA tawarkan promo untuk warga Jambi yang ingin mewujudkan
mimpinya untuk memiliki alat elektronik baru, gadget-gadget terkini dengan teknologi 5G yang saat ini
sudah bisa digunakan, hingga perabotan rumah tangga terbaru hanya dengan Rp 99 ribu sudah bisa langsung
bawa unit pulang. Begitupun dengan DANASTRA yang merupakan pembiayaan multiguna menawarkan
promo bagi-bagi cashback AstraPay sebesar Rp 500 ribu untuk 70 orang pertama. Warga Jambi yang
melakukan pengajuan pembiayaan multiguna ini juga akan mendapatkan Asuransi Jiwa selama 1 tahun serta
khusus untuk konsumen setia FIFGROUP yang sudah pernah melakukan pengajuan akan mendapatkan
diskon angsuran sebesar Rp 50 ribu.
Tidak mau kalah, AMITRA, LoB yang melayani pembiayaan syariah juga menawarkan potongan angsuran

hingga Rp 5 juta untuk pembiayaan emas serta spesial biaya admin, hanya dengan Rp 750 ribu sudah bisa
mendaftarkan nama di Kementrian Agama sebagai calon haji.
Untuk bisa mengunjungi FIFGROUP FEST kali ini, warga sekitar Jambi hanya perlu mengakses laman
bit.ly/FFJAMBI11 dengan menggunakan gadget atau laptop. Berbagai macam booth dengan tampilan yang
menarik dapat dikunjungi oleh pelanggan FIFGROUP.
“Seluruh warga Jambi saat ini sudah bisa akses FIFGROUP FEST hanya dengan menggunakan smartphonenya dan langsung pilih produk yang diinginkan serta bawa pulang unitnya. Kehadiran MOXA pada
FIFGROUP FEST di Jambi kali ini juga membuka kesempatan kepada warga untuk bisa nyicipin atau test
drive mobil Daihatsu Rocky dan Toyota Raize yang baru saja release tahun ini,” kata Harliyadi Bangkit
Kuncoro selaku Kepala Wilayah Jambi FIFGROUP pada saat pembukaan Jumat pagi (04/06/2021).

