
 

 

 

HOTSPOT BIZNET DI STARBUCKS COFFEE DAN 7-ELEVEN 
 

Jakarta, 19 April 2011 –  Untuk menjawab kebutuhan fasilitas koneksi internet yang semakin 

meningkat, Biznet Networks mengembangkan layanannya dengan meluncurkan Hotspot Biznet di 

Starbucks Coffee dan 7-Eleven. Meskipun kerjasama dengan Starbucks Coffee sudah terjalin dari 

beberapa tahun yang lalu, namun pada tahun 2011 ini Biznet Networks mulai mengembangkan 

layanannya dengan merambah beberapa lokasi yang sudah tercover oleh jaringan Biznet. Dengan 

menggunakan teknologi fiber optic, Biznet yakin kualitas yang ditawarkan adalah yang terbaik 

dibandingkan dengan teknologi Broadband lainnya.  

 

 “Saat ini gaya hidup masyarakat Jakarta sudah semakin flexible, mulai dari anak sekolah, mahasiswa 

dan pekerja mulai melakukan kegiatannya di area public, seperti coffee shop dan convenience store. 

Teknologi yang berkembang  saat ini pun sudah sangat mendukung untuk dapat digunakan kapan 

saja dan dimana saja. Hal ini tentu saja menunjukkan permintaan yang cukup tinggi untuk akses 

internet di area public, maka dari itu kami bekerjasama dengan Starbucks Coffee dan 7Eleven  

menghadirkan Biznet Hotspot di beberapa store yang sudah tercover oleh jaringan kami.” Ujar Endra 

Leonardy, selaku Vice President Marketing Strategy and Support.  

 

Endra menambahkan, untuk kebutuhan akses internet yang tinggi Biznet Networks menyediakan 

bandwith sebesar 2 Mbps untuk masing-masing lokasi hotspot. Sehingga pada saat peak time koneksi 

internet yang dibutuhkan masih tetap stabil. 

 

Dengan tersedianya layanan hotspot ini, pengguna hanya perlu membawa laptop/notebook, atau 

langsung melalui telepon genggam mereka dengan mencari lokasi yang telah tercover oleh jaringan 

Biznet Networks. Melalui layanan Hotspot Biznet Networks ini, pengguna hanya perlu mendaftarkan 

nomor telepon mereka, setelah itu melalui Biznet akan mengirimkan username dan password melalui 

sms. Username dan password tersebut dapat digunakan di lokasi Hotspot Biznet manapun. 

 

Tentang Biznet Networks. 

 

Biznet Networks, penyelenggara Fiber Optic berbasis Metro Ethernet di Indonesia dan salah satu 

penyelenggara ISP & Data Center didirikan sejak tahun 2000. Dengan focus di market korporat, Biznet 

telah menyediakan layanan premium dengan performa jaringan yang cepat dan handal. Biznet 

Networks memberikan layanan jaringan (network), layanan internet, layanan hosting dan layanan 

telepon. Pusat customer care yang tersedia selam 7x24 jam, didukung oleh engineer berserifikat. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Biznet Networks dan lokasi hotspot yang tercover dapat dilihat 

melalui situs www.biznetnetworks.com 

 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:  

Sefezy Fandini/Fitria Ranishka – Corporate Communication  

Biznet Networks  

Tel: +62-21-57998888   

Email: Sefezy_fandini@biznetnetworks.com 
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