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FIFGROUP FEST Ke-11 di Tahun 2021, Kejutan
Promo dan Hadiah Menarik Untuk Warga
Sumatera Utara
Image not found or type unknown

Sumatera Utara – Mengawali bulan Agustus, kegiatan pameran virtual bulanan yang diadakan oleh PT
Federal International Finance (FIFGROUP), yaitu FIFGROUP Festival (FIFGROUP FEST), kembali hadir
khusus untuk warga Sumatera Utara. Selain bertabur promo menarik, melalui kegiatan tebar promo ini,
warga Sumatera Utara juga disuguhkan dengan hadiah-hadiah spesial yang sangat menguntungkan.

Tidak hanya promo dan hadiah menarik, FIFGROUP FEST juga menawarkan berbagai kemudahan layanan
transaksi mulai dari pembiayaan sepeda motor, produk kebutuhan rumah tangga, multiguna, hingga produk
pembiayaan syariah.
Hanya dengan mengakses pameran virtual FIFGROUP FEST melalui link bit.ly/FFSUMUT13 warga
Sumatera Utara dapat melakukan transaksi dengan kenyamanan dan keamanan yang diberikan. Hal tersebut
tentunya menjadi prioritas FIFGROUP dalam menyediakan layanannya untuk warga Sumatera Utara.
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Chief Excutive Officer (CEO) FIFGROUP, Margono Tanuwijaya, mengatakan : “Seluruh perusahaan
termasuk FIFGROUP mengedepankan pelayanan secara digital saat ini. Tujuannya sudah pasti untuk
meningkatkan akses pelanggan terhadap produk-produk yang kami tawarkan. Harapannya dengan adanya
pelayanan digital seperti FIFGROUP FEST ini, daya beli masyarakat meningkat, sehingga mendukung
kebangkitan perekonomian di Indonesia selama pandemi ini.”
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Marketing New Motorcycle (NMC) Director FIFGROUP, Antony Sastro Jopoetro, menambahkan tren
penurunan kasus Covid-19 harus dioptimalkan untuk mendukung bangkitnya perekonomian di Indonesia,
perseroan akan terus berusaha menyediakan fasilitas, promo, hingga hadiah yang menarik untuk menarik
minat masyarakat, sehingga meningkatkan konsumsi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Seluruh brand service FIFGROUP, yaitu FIFASTRA, SPEKTRA, DANASTRA, AMITRA, AstraPay,
Maucash, MOXA, hingga mitra bisnis FIFGROUP hadir meramaikan pameran virtual ini.
Brand pembiayaan sepeda motor FIFGROUP, FIFASTRA, menawarkan promo bombastis, yakni potongan
angsuran hingga 8 kali pembayaran khusus untuk tipe AT High merk VT 150, ADV, dan PCX. Selain itu,
FIFASTRA juga menghadirkan potongan angsuran sampai dengan 3 kali untuk tipe lainnya selain tipe AT
High. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi seluruh warga Sumatera Utara yang ingin mewujudkan
impiannya untuk memiliki sepeda motor Honda baru.
Melalui SPEKTRA, brand pembiayaan produk kebutuhan rumah tangga, warga Sumatera Utara dapat
membeli produk elektronik, gagdet terbaru dengan fitur 5 Generation (5G), hingga perabotan rumah tangga
hanya dengan pembayaran di awal sebesar Rp 99 ribu.
DANASTRA yang merupakan pembiayaan multiguna menawarkan warga Sumatera Utara berupa promo
cashback sebesar Rp 300 ribu untuk pinjaman di atas Rp 7,5 juta khusus untuk 55 pelanggan terpilih.
DANASTRA juga menawarkan asuransi jiwa selama 1 tahun hingga hadiah langsung berupa disc break lock.
Brand pembiayaan syariah FIFGROUP, AMITRA, menawarkan promo berupa potongan angsuran hingga
Rp 6 juta untuk pembiayaan emas logam mulia. Momen ini tentunya sangat baik bagi warga Sumatera Utara
yang ingin membeli emas untuk melakukan investasi melalui pembiayaan. AMITRA juga menawarkan
pembiayaan haji atau umrah hanya dengan bayar biaya admin sebesar Rp 750 ribu.
Kepala Wilayah FIFGROUP Sumatera Utara, Elfri Vincent Laksana Siringoringo, menyampaikan promo
spesial dan hadiah-hadiah menarik ini hanya bisa didapatkan di FIFGROUP FEST yang kini hadir untuk

warga Sumatera Utara
“Berbagai macam produk bisa kita dapatkan di FIFGROUP FEST, bukan hanya produk tapi juga
pemenuhan kebutuhan kita yang memerlukan modal untuk membuka bisnis juga bisa di FIFGROUP. Kita
hanya tinggal bersantai sambil mengakses FIFGROUP FEST melalui laptop atau gadget yang kita miliki,”
tambah Kepala Cabang FIFGROUP Medan, Robinhot Sipangkar.

