PRESS RELEASE

Masyarakat Semarang Kini Bisa Menikmati Layanan
Internet yang Semakin Cepat dan Terjangkau
Semarang, 26 Januari 2017 – Internet telah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia, tidak
terkecuali warga Semarang. Sejalan dengan hal tersebut, Biznet menghadirkan layanan Biznet Metronet untuk pasar
bisnis dan UKM, serta layanan Biznet Home untuk perumahan/apartemen yang dapat dinikmati oleh warga Semarang.
Saat ini jaringan Biznet sudah tersedia di beberapa area di Semarang seperti kelurahan Kranggan, Tawangsari,
Tawang Mas, Karang Kidul, dan masih banyak lagi. Kedepannya, Biznet akan terus memperluas jaringan di kota
Semarang dan sekitarnya agar warga Semarang dapat menikmati layanan Internet Biznet.
“Internet telah menjadi salah satu kebutuhan utama kegiatan bisnis maupun retail dan Semarang menjadi salah satu
kota yang membutuhkan Internet. Kami sangat senang dapat mendukung warga Semarang yang membutuhkan
Internet untuk kegiatan digital mereka. Dengan adanya layanan Biznet di kota Semarang, kami berharap dapat terus
menghadirkan layanan terbaik untuk seluruh pelanggan dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang
memuaskan,” ujar Adi Kusma, Presiden Direktur Biznet.
Di dalam bisnis yang semakin kompetitif, Biznet Metronet hadir untuk membantu para UKM dalam menunjang
kesuksesan usaha. Biznet Metronet menawarkan pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan,
mulai dari 25 Mbps dengan harga Rp 800.000/bulan.
Selain mendukung para UKM, Biznet juga menawarkan layanan Internet perumahan yang dikhususkan untuk
kebutuhan keluarga. Layanan Biznet Home menghadirkan dua jenis layanan yaitu Biznet Home Internet mulai dari 25
Mbps dengan harga Rp 240.000/bulan dan Biznet Home Combo mulai dari 25 Mbps dengan harga Rp 350.000/bulan
dan mendapatkan 42 channel TV.
---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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