
MegaFirst hadir pada perayaan HUT Dieci Moto ke 2

Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia merupakan yang terbesar dan tercepat di
kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan kelas menengah atas ini merupakan salah satu
pemutar roda perekonomian. Menyikapi hal tersebut, Bank Mega terus berupaya
meningkatkan jenis layanan perbankan ekslusif untuk memenuhi gaya hidup kalangan
menengah atas yang menjadi nasabah premium Bank Mega – MegaFirst.

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.

Pada Minggu pagi 14 September 2014, Mega First mendukung perayaan ulang Tahun ke 2
Dieci, yakni para pecinta motor sport dengan brand ternama Ducati. Acara diadakan
ekslusif di Coffee Bean & Tea Leaf, Kawasan Terpadu CT Corp - Tendean Jakarta Selatan.

Perayaan ulang tahun Dieci Moto merupakan event rutin tahunan sekaligus sebagai ajang
pertemuan pecinta dan pemilik motor dengan CC besar. Dalam acara ini, diharapkan
para bikers dapat saling berbagi informasi, pengalaman maupun diskusi ringan sehingga
menularkan passion di antara bikers. Dieci Moto juga memberikan informasi yang
sangat berguna mencakup segi perawatan, pemeliharaan, informasi jual beli, aksesories,
acara-acara club, touring, racing event dan lain sebagainya.

Event ini dihadiri sekitar 100 bikers dari berbagai perkumpulan maupun komunitas.
Sebagai apresiasi, Dieci Moto menyiapkan door prize dan mengadakan penjualan
apparels dengan discount yang istimewa. Dieci Moto berkomitmen untuk
menyediakan suku cadang, aksesoris dan juga solusi dan proses kerja yang berkualitas
bagi semua pemilik motor sport khususnya Ducati atau motor sport besar lainnya.

Jika Dieci Moto memberikan yang terbaik bagi kebutuhan pengguna motor sport, maka
MegaFirst juga memiliki kebanggaan yang sama untuk memberikan layanan kelas satu
dalam pemenuhan lainnya dengan menyediakan semua fasilitas yang merupakan
kebutuhan lifestyle para anggota DIECI, seperti berbagai layanan kemudahan,
kenyamanan dan fasilitas discount di berbagai kelompok usaha milik CT Corp mulai
dari Trans Fashion Indonesia, AntaVaya Tour, Trans Luxury Hotel, Trans Studio Bandung,
Coffee Bean & Tea Leaf dan lainnya.
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