“SHOES FOR CHARITY” DARI BANK MEGA
Setelah sukses menyelenggarakan Nike Warehouse Sale di kota Surabaya dan Bandung, Bank Mega
bekerjasama dengan PT. Altofit - Authorized Retailer of Nike Products kembali menggelar Nike
Warehouse Sale di Jakarta. Acara akan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 24 - 28 September 2014,
bertempat di JCC Assembly Hall Senayan - Jakarta.
Kegiatan Nike Warehouse Sale ini merupakan apresiasi dan persembahan khusus dari Bank Mega dan
Nike bagi pemegang kartu kredit Bank Mega dan pelanggan setia produk Nike. Customer dapat
menikmati discount up to 80 % + 10 % dari semua produk Nike yang dijual. Selain itu customer
mendapatkan keringanan dengan fasilitas cicilan 0 % sampai dengan 6 bulan. Pada kegiatan ini banyak
juga penawaran dan keuntungan lain yang dapat diperoleh pemegang kartu jika bertransaksi di Nike
Warehouse Sale ini.
“Shoes for Charity”
Program ini semakin menarik karena dalam Nike Warehouse Sale kali ini kami mengadakan kegiatan
sosial atau berbagi sepatu layak pakai. Bank Mega dan PT. Altofit berinisiatif mengadakan shoes for
charity yaitu pengunjung Nike Warehouse Sale dapat menukarkan sepatu olahraga layak pakai yang
akan ditukar dengan voucher belanja senilai
Rp 250.000,-. Voucher ini dapat digunakan untuk
pembelian sepatu Nike. Selama kegiatan ini kami menargetkan dapat mendonasikan maksimal 450
pasang sepatu olahraga layak pakai yang selanjutnya akan disumbangkan bagi saudara-saudara kita
yang kurang beruntung di Yayasan Media Amal Islami - Jakarta.
Kinerja Kartu Kredit Bank Mega
Bank Mega mencatat kinerja menggembirakan pada bisnis kartu kredit. Dengan melakukan sinergi
dengan unit bisnis di dalam group CT Corp., kartu kredit Bank Mega memiliki keunggulan kompetitif
dibanding kartu bank lain. Nasabah mendapatkan berbagai value tambahan dalam bertransaksi di
outlet/merchant yang dikelola dalam bisnis CT Corp. mulai dari F&B, kebutuhan harian, fashion, travel
dan entertainment seperti di The Trans Luxury Hotel, Hotel Ibis - Bandung, Trans Studio Theme Park,
AntaVaya, Trans Studio Mall, The Coffee Bean & Tea Leaf, Baskin Robbins, Wendy’s, Trans Fashion
Indonesia, METRO dan Trans Vision. Terlebih melalui kerjasama dengan merchant lainnya atau seperti
kegiatan Nike Warehouse Sale kali ini akan semakin meningkatkan value bagi pemegang kartu kredit
Bank Mega.
Beberapa pencapaian yang berhasil diraih oleh bisnis kartu kredit Bank Mega hingga saat ini adalah :
 Bank Mega merupakan bank penerbit kartu kredit Visa terbesar di Indonesia. Saat ini Bank Mega
telah menerbitkan kartu kredit hampir mencapai 2 juta kartu.
 Bank Mega berhasil membukukan outstanding sebesar Rp 6.5 Triliun. Bank Mega menempati posisi
teratas outstanding di Visa Indonesia.
“Melalui Nike Warehouse Sale ini Bank Mega memberikan diskon dan penawaran spesial bagi pemegang
kartu kredit untuk memiliki produk Nike serta turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan
menyumbangkan sepatu layak pakai melalui Shoes for Charity” jelas Kostaman Thayib - Direktur Utama
Bank Mega disela-sela acara tersebut.
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