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SIARAN PERS 

 

 

Biznet Gelar Acara Penyerahan Hadiah Utama 

Promo Biznet Metronet dan Biznet Home 2016 
 

 

Jakarta, 7 September 2017 – Biznet hari ini menyelenggarakan acara penyerahan hadiah utama program promo 

Biznet Metronet Happy Friday 2016 dan promo Biznet Home I Love Monday 2016 berupa satu unit mobil Toyota 

Avanza dan satu unit mobil Toyota Agya, bertempat di Bistronomy Restaurant, Jakarta Selatan. Pelanggan layanan 

Biznet Metronet yang beruntung menjadi pemenang utama dan berhak mendapatkan hadiah berupa mobil Toyota 

Avanza adalah PT. Information Development Indonesia, sedangkan hadiah berupa satu unit mobil Toyota Agya 

dimenangkan oleh salah satu pelanggan layanan Biznet Home, Bapak Henry Usman Sadeli. 

 

Program promo Happy Friday merupakan persembahan khusus untuk pelanggan layanan Biznet Metronet, yaitu 

layanan Internet untuk pelanggan bisnis dari segmen UKM maupun Startup, yang khusus dihadirkan untuk pelanggan 

lama maupun pelanggan baru. Promo Happy Friday 2016 menawarkan promo Beli 6 Dapat 7 dan beli 12 Dapat 14, 

dan seluruh pelanggan yang mengikuti promo tersebut berhak mengikuti undian untuk mendapatkan hadiah utama 

berupa satu mobil Toyota Avanza. Promo ini dijalankan sebagai bentuk apresiasi perusahaan atas kepercayaan dan 

kesetiaan seluruh pelanggan. Bagi Biznet, pelanggan merupakan salah satu hal terpenting yang mendukung 

pertumbuhan perusahaan. Kepercayaan dan kesetiaan pelanggan selalu menjadi motivasi utama bagi Biznet untuk 

terus menciptakan strategi yang inovatif dan mengembangkan teknologi terkini, demi menghadirkan layanan yang 

berkualitas bagi seluruh pelanggan.  

 

Adi Kusma, President Director Biznet mengungkapkan, “Sebagai bagian dari komitmen kami untuk terus memberikan 

layanan terbaik dan berkualitas bagi seluruh pelanggan, Biznet selalu berusaha menjalankan promo menarik sebagai 

bentuk apresiasi kami bagi seluruh pelanggan yang telah setia memberikan dukungan selama ini. Promo Happy Friday 

bagi pelanggan Biznet Metronet 2016 ini merupakan salah satu program promo dengan peminat yang luar biasa, dan 

melihat antusiasme yang begitu tinggi dari pelanggan kami berencana untuk terus mengembangkan ide-ide promo 

menarik lainnya, dengan hadiah yang tentunya juga sangat menarik. Kami berharap dengan adanya program seperti 

ini, kami dapat memberikan nilai lebih atas layanan yang mereka gunakan, dan terus mendukung kami dalam 

memberikan yang terbaik bagi pelanggan.”  

  

“Kami sangat senang dan awalnya sempat tidak percaya bahwa kami berhasil menjadi pemenang promo ini dan 

mendapatkan mobil Toyota Avanza. Kami mengucapkan terima kasih kepada Biznet telah membantu perusahaan 

kami dalam bekerja. Terima kasih Biznet, sukses selalu!,” ujar pemenang promo Biznet Metronet Happy Friday 2016, 

Kensuke Mizukoshi selaku Direktur PT. Information Development Indonesia. 
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Selain program promo Biznet Metronet Happy Friday 2016, Biznet juga memiliki program promo untuk layanan Biznet 

Home yang dinamakan promo Biznet Home I Love Monday 2016, khusus untuk pelanggan layanan Biznet Home 

dengan hadiah utama berupa satu unit mobil Toyota Agya, yang berhasil dimenangkan oleh salah satu pelanggan 

layanan Biznet Home, Bapak Henry Usman Sadeli. Ia mengungkapkan, “Tentunya saya sangat senang. Karena 

seumur hidup saya, ini baru sekali saya alami. Mobil ini akan sangat membantu saya untuk saya pergi beramai-ramai 

bersama keluarga besar saya. Apabila teman-teman dekat saya bertanya provider Internet apa yang saya gunakan, 

saya pasti akan menjawab Biznet. Karena apabila saya merekomendasikan Biznet pun saya tidak akan malu. Terima 

kasih Biznet.” 

 

“Sebagai salah satu perusahaan penyedia layanan Internet terdepan di Indonesia, kami berkomitmen untuk terus 

mengutamakan kualitas layanan untuk seluruh pelanggan. Bagi para pemenang, saya pribadi mengucapkan terima 

kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada kami selama ini, dan semoga hadiah yang telah diterima 

dapat memberikan manfaat positif bagi kegiatan Anda sehari-hari. Kedepannya, tentunya kami akan terus 

menghadirkan promo lainnya yang tidak kalah menarik untuk pelanggan lainnya,” tutup Adi. 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai promo layanan Biznet Metronet, silakan kunjungi website kami di 

http://www.biznetnetworks.com/en/business/internet/biznet-metronet/, sedangkan untuk layanan Biznet Home, silakan 

kunjungi https://www.biznethome.net/id/support/promo/. Untuk informasi mengenai produk dan layanan kami lainnya, 

kunjungi www.biznetnetworks.com.  

 

 

---- 

 

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.  
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