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PT Federal International Finance atau FIFGROUP yang merupakan anak perusahaan PT Astra International
Tbk, kembali mengadakan program SAFARI (Satu FIFGROUP Bagi Negeri) di kota Singkawang yang
merupakan titik pemberhentian ke 9 pada wilayah Kalimantan. FIFGROUP senantiasa hadir di tengah
masyarakat Indonesia dengan menghadirkan layanan pembiayaan yang berkualitas,aman dan cepat
menjawab segala kebutuhan masyarakat.
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Resmikan SAFARI (Satu FIFGROUP Bagi Negeri)

Wakil Walikota Singkawang,Irwan bersama Branch Manager FIFGROUP Singkawang, Slamet Widodo
resmikan SAFARI yang merupakan Mobile Channeling FIFGROUP, dimana tengah menyambangi
masyarakat Singkawang pada tanggal 4-6 Oktober 2019, berlokasi di Mes Daerah Singkawang.
Pengunjung tentunya akan merasakan berbagai manfaat dan keuntungan mulai dari beragam program spesial
yang diberikan hingga banyaknya acara hiburan yang khusus dipersembahkan bagi pengunjung SAFARI
Singkawang. Produk dan layanan terbaik diberikan FIFGROUP melalui 4 Brand Services yang dimiliki,
yaitu FIFASTRA dengan layanan pembiayaan motor memberikan potongan potongan tenor satu kali dan
potongan angsuran Rp 50 Ribu
SPEKTRA dengan layanan pembiayaan perabot rumah tangga, gadget dan elektronik memberikan promo
special berupa Cukup Bayar Rp 0 bisa langsung bawa pulang dan mendapatkan free handphone.
DANASTRA dengan layanan pembiayaan multiguna meliputi kesehatan, modal kerja, dan hanya
membutuhkan 30 menit bisa cair.
AMITRA dengan layanan pembiayaan haji akan memberikan paket Haji dan Umroh, dimana pengunjung
dapat berangkat dahulu dan cukup bayar RP 850 Ribu langsung dapat porsi.
SAFARI Singkawang yang berlangsung selama akhir pekan ini memberikan berbagai program hiburan yang
khusus dipersiapkan bagi warga Singkawang, diantaranya ada pelaksanaan acara lomba mewarnai, jalan
sehat, zumba party, lomba fashion show dan dance competition.
Antony Sastro Jopoetro, Direktur Marketing FIFGROUP menyatakan bahwa SAFARI hadir menyambangi
warga Singkawang untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga melalui pembiayaan yang tentunya
cepat, mudah dan terpercaya. Masyarakat tidak perlu ragu dalam memilih FIFGROUP sebagai solusi
pembiayaan.
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“Kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk warga Singkawang dalam SAFARI 2019, baik melalui
beragam promo special yang akan ditawarkan dan juga banyaknya kegiatan bemanfaat. Raih juga
kesempatan mendapatkan hadiah menarik yang tentunya sudah kami persiapkan khusus bagi warga
Singkawang,” tambah Slamet Widodo, Branch Manager Singkawang.

