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MENARA BANK MEGA - LANDMARK BARU DI KOTA SEMARANG

Semarang, Jumat, 02 Mei 2014. Komisaris Utama Bank Mega yang juga

Chairman CT Corp. - Chairul Tanjung didampingi Direktur Utama Bank Mega

- Kostaman Thayib meresmikan Menara Bank Mega di Jalan Pandanaran No.

82 Semarang. Acara peresmian dihadiri nasabah Bank Mega dan para

pejabat daerah di Semarang seperti Pangdam IV Diponegoro - Mayjen TNI

Sunindyo, Kapolda Jawa Tengah - Irjen Noer Ali, Walikota Semarang

Hendrar Prihadi , Kepala Bank Indonesia Wilayah Jawa Tengah & Daerah

Istimewa Yogyakarta - Sutikno dan Kepala OJK Jawa Tengah & Daerah

Istimewa Yogyakarta - Y.Santoso Wibowo.

Bank Mega hadir di kota Semarang sejak tahun 2000 dan saat itu hanya

terdapat satu kantor cabang. Bank Mega Semarang terus berkembang,

sehingga meningkat menjadi kantor wilayah yang membawahi 26 jaringan

kantor yaitu 8 KC dan 18 KCP, tersebar di kota-kota di propinsi Jawa Tengah

dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan semakin besar bisnis Kantor Wilayah Bank Mega Semarang, maka

diperlukan ruang kantor yang lebih representative dan lebih luas. Untuk itu

manajemen memutuskan membangun Menara Bank Mega Semarang, yang

selain dipergunakan sebagai ruang kerja kantor wilayah dan kantor cabang,

juga dipergunakan oleh beberapa perusahaan lain di bawah CT Corp. yang

ada di kota Semarang. Menara Bank Mega Semarang dibangun di atas

lahan seluas 1.655 m2 dan luas bangunan 7.600 m2 serta memiliki 9 lantai.

Bank Mega hari ini juga meresmikan penggunaan Megafirst lounge di

Semarang. Megafirst merupakan jenis layanan first class banking dari Bank

Mega untuk pribadi yang istimewa, dalam memenuhi berbagai aspek

kehidupan mulai dari layanan perbankan profesional, perlindungan diri dan

keluarga hingga pengembangan asset bahkan kebutuhan lifestyle nasabah.



Nasabah Megafirst tidak hanya menjadi nasabah istimewa Bank Mega, namun

juga menjadi bagian dari keluarga besar CT Corp, salah satu grup

terkemuka milik anak bangsa - Chairul Tanjung. Sebagai bagian dari

keluarga besar CT Corp. nasabah Megafirst berhak menikmati berbagai

keistimewaan yang khusus dipersembahkan oleh seluruh kelompok usaha di

bawah naungan CT Corp.

Selain produk Megafirst, Bank Mega juga memiliki beragam produk dan

layanan lainnya yang dapat memudahkan nasabah melakukan transaksi

perbankan. Salah satu produk yang dimiliki Bank Mega adalah kartu kredit.

Bisnis kartu kredit menjadi salah satu focus bisnis Bank Mega yang

memberikan revenue baik bagi perusahaan. Dengan melakukan sinergi

dengan unit bisnis di dalam group CT Corp., kartu kredit Bank Mega memiliki

keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki kartu kredit bank lain. Nasabah

mendapatkan berbagai value tambahan dalam bertransaksi di outlet atau

merchant yang dikelola dalam bisnis CT Corp. Saat ini Bank Mega

menduduki peringkat ke 1 issuing bank di Visa Indonesia, sebuah prestasi

yang luar biasa yang dicapai hanya dalam waktu 8 tahun sejak Bank Mega

aktif memasarkan kartu kredit di Indonesia.

“Semoga Menara Bank Mega, akan terus menambah keindahan kota

Semarang dan menjadi landmark baru kota Semarang”, demikian Direktur

Utama Bank Mega - Kostaman Thayib kepada teman-teman media.
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