PRESS RELEASE

Biznet Perluas Jaringan
ke Lebih Banyak Area di Kota Medan
Hadirkan Layanan Internet Cepat & Stabil untuk Mendukung Gaya Hidup Digital Warga Medan
Medan, Sumatra Utara, 10 September 2021 – Biznet, perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia, hari
ini menyampaikan komitmennya dalam menghadirkan layanan Internet yang cepat dan stabil untuk warga Medan.
Komitmen Biznet ditunjukkan melalui langkah perluasan jaringan yang terus dijalankan ke lebih banyak area di Kota
Medan, yang diharapkan dapat menjadi pilihan layanan Internet terbaik dengan harga yang kompetitif untuk
mendukung aktivitas digital warga yang semakin berkembang. Hal ini disampaikan di acara Biznet Media Gathering
yang diselenggarakan di Biznet Branch Medan Sidodadi, tanggal 10 September 2021.
“Medan adalah salah satu kota yang menjadi
fokus Biznet dalam melakukan perluasan
jaringan di Pulau Sumatra. Kami melihat
perkembangan kegiatan digital masyarakat di
kota ini bertambah pesat dalam beberapa
tahun terakhir, dan hal itu menjadi motivasi
Biznet untuk terus memperluas jaringan kami
di kota ini. Hal ini semakin penting semenjak
pandemi dimana banyak kegiatan dilakukan
secara online dari rumah seperti bekerja dan
belajar, yang tentunya membutuhkan koneksi
Internet yang memadai. Karena itulah kami
hadir di lebih banyak area di Medan,” ujar
Endra Leonardy, SM Regional Biznet.
Saat ini Biznet telah resmi membuka dua kantor cabang di kota Medan yaitu Biznet Branch Medan Sidodadi yang
berlokasi di Jl. Prof HM Yamin, dan Biznet Branch Medan Simpang Tanjung yang berlokasi di Ruko Tomang Elok, Jl.
Gatot Subroto. Kedua kantor cabang ini beroperasi pada pukul 08:30 – 17:30 WIB setiap harinya dengan tetap
membuka layanan pelanggan secara online melalui Live Chat di website biznetnetworks.com dan biznethome.net,
dan melalui telp ke Customer Care 1500988 / Biznet Home Care 1500933, atau melalui email ke
customer_care@biznetnetworks.com / home_care@biznetnetworks.com yang tersedia selama 24 jam setiap hari.
Saat ini, jaringan Biznet di kota Medan telah menjangkau lebih dari 65 kelurahan termasuk kelurahan Sei Kera,
Pandau Hilir, Sidorejo, Sukaramai, Helvetia Timur, Sei Sikambing D, Cinta Damai, Indra Kasih dan kelurahan lainnya.
Hingga saat ini proses perluasan jaringan terus berjalan untuk dapat menjangkau lebih banyak area di kota ini, dan
dapat memberikan akses Internet WiFi terbaik dari Biznet untuk mendukung berbagai aktivitas digital warga Medan
yang semakin berkembang di era digital ini.
Untuk warga Medan, Biznet menghadirkan banyak pilihan paket layanan yang dapat dijadikan pilihan warga Medan
sesuai dengan kebutuhan. Untuk pengguna perumahan atau individual, pelanggan dapat memilih paket layanan
Biznet Home Internet yang hadir dengan kapasitas mulai 50 Mbps dengan harga Rp 350,000/bulan. Untuk pengguna
bisnis atau UKM, Biznet menawarkan paket layanan Biznet Metronet yang tersedia mulai dari 50 Mbps dengan harga
Rp 1,150,000/bulan. “Dengan banyaknya pilihan paket layanan Internet yang khusus dirancang untuk menjawab
kebutuhan berbagai segmen pengguna, harapan kami semoga masyarakat Medan semakin memiliki pilihan layanan
Internet yang pas untuk kebutuhan sehari-hari dengan harga bersaing,” tambah Endra Leonardy.
Di bulan ini, dalam rangka merayakan hari jadi Biznet yang ke-21 yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2021, Biznet
meluncurkan promo menarik khusus untuk warga Medan, yaitu promo Biznet 21st Anniversary Beli 6 Bulan Gratis 6
Bulan yang berlaku sepanjang bulan September - Oktober 2021. Pelanggan yang berlangganan Biznet Home
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dengan langsung membayar 6 bulan di muka akan mendapatkan gratis masa berlangganan selama 6 bulan. Jadi
untuk berlangganan Biznet Home selama satu tahun, pelanggan hanya perlu membayar 6 bulan saja. Dengan
mengikuti promo ini, pelanggan bisa mendapat diskon hingga 51% dan hanya perlu membayar biaya rata-rata
berlangganan sebesar Rp 217,000/bulan saja, dengan bandwidth sebesar 50 Mbps. Biznet juga menghadirkan promo
khusus dalam rangka perayaan Mooncake Festival khusus untuk warga Medan, yaitu promo Beli 3 Bulan Gratis 3
Bulan yang berlaku pada tanggal 20-22 September 2021.

---Tentang Biznet
Biznet merupakan perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia, menyediakan layanan Internet, Data
Center, Cloud Computing dan IPTV. Kami 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 biznetnetworks.com.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Renya Nuringtyas
Corporate Communication Manager - Biznet
Phone: +62-813-17084024
E-mail: renya_nuringtyas@biznetnetworks.com
corporate_communication@biznetnetworks.com
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