Adira Finance Berpartisipasi dalam Acara Hot Import Night
“Dapatkan keuntungan di Bursa Mobil Adira Finance”

Jakarta (28/11), Adira Finance salah satu perusahaan pembiayaan terkemukan di Indonesia
menjadi salah satu sposor utama acara Hot Import Night (HIN). Acara ini merupakan
Kegiatan event contest modifikasi mobil di Jakarta yang terdiri dari diantaranya Asalvo,
Nozzle, Connection, Speedfreak, Revenge, Option, Freedom, Galaxy Autoconcept,
Judgemental Community, dan lain-lain. HIN akan menjadi ajang pembuktian kualitas dan
keberanian mobil-mobil modifikasi terbaik dengan memperebutkan sebanyak 112 trofi HIN
yang bergengsi. Melihat bergengsinya acara ini bagi para pecinta otomotif terutama mobil
modifikasi, oleh karena itu Adira Finance sangat mendukung terselenggaranya kegiatan ini.
Antusiasme para pencinta otomotif terhadap acara ini tentu saja tidak dilewatkan oleh Adira
Finance begitu saja, Dalam kegiatan tersebut, Adira Finance mengadakan aktifasi dalam
bentuk Bursa Mobil Adira dimana terdapat 27 mobil yang akan di display dengan berbagai
brand diantaranya yaitu Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubitshi, Nissan, Suzuki, dan KIA. Dari
berbagai brand tersebut akan menampilan beberapa mobil unggulannya. Turut hadir pula
kegiatan Test Drive dalam acara tersebut, Adira Finance juga menggandeng beberapa
Partnershipnya yaitu 3M, OSELLA, dan Sushi Miya81. Dimana dari beberapa Partnership
tersebut juga akan melakukan kegiatan direct selling. Bursa Mobil Adira berada di Lapangan
Parkir Ecovention, Ancol.
Adira Finance selalu komitmen untuk memberikan berbagai keuntungan kepada para
konsumennya, maka pada kegiatan Bursa Mobil Adira ini para konsumen juga akan
mendapatkan banyak keuntungan dalam setiap transaksi pembelian unit mobil dengan
menggunakan pembiayaan Adira FInance yang dilakukan dalam kegiatan tersebut serta
melakukan tanda jadi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berhak mendapatkan paket
perawatan mobil premium dari 3M, 1 botol 4 liter Fastron, 1 unit DVD Player, serta
merchandise dari Adira Finance. Pastinya pada hari itu akan menguntungkan bagi konsumen
karena mendapat benefit yang diberikan cukup banyak, selain itu terdapat Fun Games yang
juga memberikan berbagai hadiah menarik lainnya.
Dengan keikutsertaan dalam acara ini Adira Finance berharap dapat merangkul para
konsumen baru yang memiliki ketertarikan dengan dunia modifikasi mobil, dan tentu saja
dapat membantu mereka untuk mewujudkan impian memiliki kendaraan, karena dengan
Adira Finance beli mobil jadi mudah.

---000--Tentang Adira Finance
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) didirikan pada tahun 1990 dan mulai
beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal Perusahaan telah berkomitmen untuk menjadi
perusahaan yang terbaik dan terkemuka di sektor pembiayaan yang melayani pembiayaan
beragam merek, baik untuk sepeda motor maupun mobil, baru maupun bekas. Sejak tahun
2009, Adira Finance menjadi bagian dari Temasek Holdings melalui mayoritas kepemilikan
saham sebesar 95% oleh Bank Danamon. Didukung oleh lebih dari 28 ribu karyawan dan 698
jaringan usaha yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, Adira Finance melayani lebih
dari 3,7 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola sebesar Rp45,6 triliun dan
menguasai pangsa pasar 15,7% untuk sepeda motor baru dan 5,7% untuk mobil baru.
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