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Biznet Perluas Jaringan ke Kota Purwokerto dan Gelar
Biznet Festival Purwokerto 2017
Purwokerto (Jawa Tengah), 25 Maret 2017 – Biznet terus membangun infrastruktur dan memperluas cakupan area
di Pulau Jawa, Bali, Sumatera dan Batam untuk menghadirkan layanan Internet berkualitas bagi seluruh pelanggan.
Di wilayah Jawa Tengah, Biznet telah membangun jaringan Fiber Optic di Kota Purwokerto secara keseluruhan yang
merupakan Ibu Kota Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kehadiran Biznet di Kota Purwokerto dibarengi dengan
diselenggarakannya acara Biznet Festival Purwokerto 2017 pada tanggal 25 Maret 2017, bertempat di GOR Satria
Purwokerto.
Kota Purwokerto menjadi kota kedua tempat diselenggarakannya acara Biznet Festival di tahun 2017, setelah
sebelumnya diselenggarkan di Kota Sukabumi - Jawa Barat pada tanggal 18 Februari 2017. Biznet Festival
Purwokerto 2017 akan dimeriahkan oleh banyak aktivitas seru seperti kompetisi band, kompetisi dance, kegiatan
komunitas online Purwokerto, dan tentunya free Wi-Fi yang tersedia untuk seluruh pengunjung selama acara
berlangsung. Biznet Festival Purwokerto 2017 juga akan dimeriahkan oleh penampilan musisi-musisi tanah air,
seperti Simmer Down, band beraliran ska dari Purwokerto dan penampilan dari Band Steven Jam, yang terkenal
dengan musik reggae-nya dan aksi panggungnya yang seru. Seperti acara Biznet Festival sebelumnya, acara ini juga
gratis untuk umum. Untuk menjadi bagian dari event ini, pengunjung hanya perlu melakukan registrasi melalui website
www.biznetfestival.com.
“Kami sangat senang akhirnya kami dapat menghadirkan layanan Internet terbaik bagi warga Purwokerto. Melihat
kebutuhan Internet yang semakin meningkat, kami berharap kehadiran Biznet di kota ini dapat menjadi solusi terbaik
yang memberikan manfaat positif bagi seluruh masyarakat. Selain itu, kami juga berharap acara Biznet Festival
Purwokerto 2017 ini dapat menjadi kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk lebih mengenai Biznet serta untuk
mengetahui lebih banyak informasi mengenai apa saja paket layanan yang kami tawarkan untuk masyarakat,” ujar
Adi Kusma, President Director Biznet.
Untuk wilayah Purwokerto, Biznet menghadirkan dua jenis layanan yaitu layanan untuk segmen perumahan/individu
serta layanan untuk segmen bisnis/UKM dengan harga yang terjangkau, dan tentunya dengan beberapa pilihan paket
layanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk segmen perumahan/individu, Biznet hadir
dengan layanan Biznet Home yang menawarkan paket layanan Internet mulai dari 25 Mbps dengan harga Rp
240.000/bulan. Sedangkan untuk segmen bisnis/UKM Biznet menghadirkan layanan Biznet Metronet, yang juga
menjadi solusi terbaik untuk segmen bisnis startups. Layanan Biznet Metronet hadir mulai dari 25 Mbps dan harga
mulai dari Rp 800.000/bulan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.biznethome.net untuk mengetahui lebih lengkap informasi
mengenai layanan Biznet Home atau www.biznetnetworks.com untuk layanan Biznet Metronet. Selain itu, warga
Purwokerto juga bisa langsung datang ke kantor cabang Biznet Purwokerto yang beralamat di Jl. Overste Isdiman 26
atau telp ke 0281-7772499.
---Tentang Biznet
Biznet merupakan perusahaan yang fokus di bidang telekomunikasi dan multimedia, yang memiliki komitmen untuk
membangun infrastruktur modern dengan tujuan mengurangi kesenjangan digital Indonesia dengan negara
berkembang lainnya. Biznet memiliki dan mengoperasikan jaringan Fiber Optic tercanggih dan data center terbesar di
Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perusahaan, silakan kunjungi www.biznetnetworks.com.
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