SIARAN PERS
BANK MEGA DAN ANTAVAYA TOURS & TRAVEL MENGADAKAN
MEGA TRAVEL FAIR DI JAKARTA
Jakarta, 8 Maret 2019. Bank Mega bersama dengan Anta Vaya kembali melakukan
sinergi dengan mengadakan Mega Travel Fair pada tahun 2019 bertempat di Gandaria
City - Jakarta sebagai tempat diselenggarakannya event pameran tersebut yang
berlangsung dari tanggal 7 - 10 Maret 2019 dan dibuka oleh Direktur Utama Bank Mega
Kostaman Thayib, Consumer Banking Director Bank Mega Diza Larentie didampingi oleh
Credit Card & Personal Loan Group Head Erin Young.
Selain AntaVaya, kegiatan ini juga melibatkan sister company Bank Mega lainnya seperti
Garuda Indonesia, The Trans Resort Bali, The Trans Luxury Hotel dan lain-lain. Di luar
sinergi dengan grup, Bank Mega juga menghadirkan airlines ternama lainnya seperti
Singapore Airlines, China Airlines, All Nippon Airways (ANA) dan lain-lain.
Mega Travel Fair merupakan salah satu pameran terbesar di bidang tour and travel yang
diadakan 2 (dua) kali setahun dengan berbagai penawaran terbaik meliputi paket wisata
termasuk tiket pesawat dan hotel ke berbagai destinasi, baik dalam maupun luar negeri
yang didukung oleh beberapa airlines terkemuka hingga five stars airlines serta hotel
dengan reputasi yang baik.
Melihat animo pengunjung yang tinggi pada penyelenggaraan yang lalu, pada tahun 2019
ini Bank Mega mengadakan Mega Travel Fair di 15 kota dimana penyelenggaraan
dilaksanakan di fasilitas publik maupun jaringan kantor Bank Mega.
Ke 15 kota
tersebut adalah Semarang, Medan, Jakarta, Tangerang, Surabaya, Makassar, Bali, Malang,
Bandung, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Manado, Purwokerto dan Palembang.
Diza Larentie menjelaskan bahwa pameran travel fair yang diadakan Bank Mega dan
AntaVaya merupakan apresiasi kepada masyarakat, terlebih pemegang kartu kredit Bank
Mega yang menjadikan aktivitas liburan sebagai sesuatu hal yang sangat bermakna di
dalam pengalaman hidup mereka. “Berbagai program yang kami tawarkan, diharapkan
dapat membantu pemegang kartu kredit Bank Mega dalam mempersiapkan rencana
liburan dengan program dan harga-harga menarik yang sesuai dengan harapan dan
kebutuhan mereka”, jelas Diza.
Ditambahkan oleh Erin Young, bahwa berbagai penawaran menarik selama program
berlangsung akan direspon dengan baik oleh para pengunjung.
“Dengan berbagai
kelebihan yang ditawarkan selama penyelenggaraan, maka kami menargetkan volume
sales secara nasional kira-kira sebesar Rp370 miliar dengan akuisisi kartu kredit kurang
lebih sebanyak 8.000 kartu”, lanjut Erin.
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Selama masa pameran, pengunjung yang merupakan pemillik kartu kredit Bank Mega
berkesempatan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Promo Tiket Pesawat 5 Star Airlines ke berbagai destinasi di luar negeri.
Voucher Potongan Tiket Pesawat hingga Rp 4 juta dan Voucher Potongan Tour Rp 1
juta.
Paket Tour Diskon hingga 20% + 10%
Cruise Diskon hingga 50% + 10% +10%
Cicilan 0% hingga 12 bulan

Saat ini Bank Mega memiliki berbagai ragam jenis kartu kredit yang disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat, diantaranya MegaFirst Infinite, Kartu kredit Bank Mega Platinum,
Gold dan Silver, Metro Mega Card, Carrefour Mega Card, Mega Barca Card, Mega
Grocerindo Card, Mega Wholesale Card dan terakhir Mega Travel Card.
Mengenai Mega Travel Card, kartu ini jelas menjadi pilihan paling pas bagi para traveler
karena cardholder akan mendapatkan keuntungan terbaik, diantaranya:
1.
2.

3.

4.

Garansi Nilai Tukar Terbaik, jika ada yang lebih, kami ganti 2 kali selisihnya.
Lebih flesibel menukarkan mileage point. Mileage Point FLEKSIBEL ditukarkan
dengan apapun yang Anda butuhkan di Antavaya, seperti tiket five star airline,
budget airlines, hotel, paket tour, paket umroh, cruise dan sebagainya.
Lebih Banyak Mendapatkan Mileage Point (setiap pembelanjaan Rp 7.500,- =1
Mileage Point) berupa:
a) sign up bonus, 5.000 mileage point dengan belanja Rp30 Juta dalam 3 bulan
b) loyalty bonus, 10.000 mileage point dengan belanja RP120 Juta dalam 1 tahun
c) double point untuk belanja di luar negeri.
Keuntungan Sepanjang Masa di CT Corp berupa diskon hingga 50% di
perusahaan-perusahaan ritel yang tergabung di dalam CT Corp.

Khusus di Mega Travel Fair, pemegang Mega Travel Card dapat antrian khusus untuk
dapatkan voucher diskon dari Bank Mega.
Ditambahkan oleh Erin bahwa pengunjung Mega Travel Fair yang belum memiliki kartu
kredit Bank Mega bisa mendapatkan kartu secara cepat atau yang dikenal sebagai
instant issuant, dimana mulai dari proses pengajuan hingga kartu jadi dan dapat
digunakan hanya dalam waktu 2 jam sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Untuk keterangan lebih lanjut:
Christiana M. Damanik
Corporate Secretary
PT. Bank Mega, Tbk
christiana.damanik@bankmega.com
T: 082208220882
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Erin Young
Credit Card & Personal Loan Group Head
PT Bank Mega Tbk
erin.young@bankmega.com
T: 082208220077
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