
BANK MEGA ADAKAN MEGA TRAVEL FAIR KHUSUS NASABAH TERCINTA

Jakarta, 2 April 2015. Sebagai penerbit kartu kredit terkemuka di Indonesia, Bank Mega
senantiasa memberikan kejutan-kejutan yang menyenangkan bagi pemiliknya. Seperti
acara bertajuk Mega Travel Fair yang akan berlangsung dari tanggal 2 - 5 April 2015 dan
dilaksanakan di Atrium Utama Mall Kota Kasablanka.

Event yang diselenggarakan setiap tahun ini merupakan kerjasama antara Bank Mega dengan
travel company ternama yaitu AntaVaya. Tidak hanya itu, adanya dukungan penuh dari
perusahaan yang terhitung masih berada dalam naungan CT Corp lainnya seperti The Trans
Luxury Hotel, Trans Resort Bali dan Ibis, Trans Studio Theme Park, Trans Studio Mall, Coffee
Bean, Baskin Robbins, dan TransVision membuat Mega Travel Fair semakin meriah. Seolah
tidak mau ketinggalan dalam kegiatan menarik ini, juga terdapat nama dari beberapa
airlines terkemuka, mulai dari 5 star airlines, hotel-hotel, dan beberapa rekanan lainnya.

Pada pagelaran kali ini, Mega Travel memberikan penawaran menarik untuk harga tiket
pesawat, paket tour dan hotel. Bahkan terdapat harga spesial untuk destinasi favorit seperti
Singapore, Bangkok, Hongkong, Sydney, Tokyo dan Seoul. Selain itu untuk 10 Pemegang
Kartu Kredit Bank Mega pertama yang membeli paket tour, akan mendapatkan diskon 10%.
Hal ini juga berlaku bagi Pemegang Kartu Kredit Infinite berupa diskon 10% untuk setiap
pembelian paket tour.

Bagi 90 pemegang Kartu kredit Bank Mega yang beruntung, maka berkesempatan membeli
tiket tujuan Singapore, Bangkok, USA, Hongkong, Tokyo dan Sydney dengan harga terbaik
yang dijual pada jam-jam tertentu.

Selama acara berlangsung, Bank Mega juga mengadakan program berhadiah cashback sampai
dengan Rp 10 juta yang hanya diperuntukkan bagi pengunjung acara tersebut dan bersedia
menjadi nasabah baru Bank Mega. Dengan minimum penempatan dana yang ditempatkan
pada deposito atau tabungan/giro sebesar Rp. 250 juta, maka nasabah berhak mendapatkan
cashback sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pengunjung dapat mengunjungi
booth Bank Mega untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.

Masih di tempat yang sama, Bank Mega juga menyelenggarakan Mega Fair berupa penjualan
gadget, elektronik & lainnya, dimana pemegang kartu kredit Bank Mega dapat menyicilnya
dengan bunga 0%. Acara ini telah berlangsung sejak 30 Maret hingga 5 April 2015 nanti.

Selain gadget dan elektronik, program lain yang ditawarkan adalah diskon hingga 90% untuk
pembelian produk merk-merk yang bekerjasama dengan Bank Mega salah satunya adalah
GOODRICH, merk perlengkapan dekorasi rumah tangga terkemuka berupa wallcoverings,
carpets, fabrics dan floorings ini menawarkan pembelian produknya di Mega Fair.
Menariknya, hasil total penjualan selama program berlangsung dari produk GOODRICH di
Mega Fair akan disumbangkan sebesar 10% kepada CT Foundation, yaitu sebuah organisasi
nirlaba mandiri dengan visi utama memberantas kemiskinan di Indonesia dengan pendidikan
yang berkualitas dan layanan kesehatan secara cuma cuma. CT Foundation mendampingi
masyarakat melalui bantuan dana, meringankan beban bencana, pendidikan, kesehatan,
serta kegiatan sosial lainnya.
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