Press Release

PUNCAK ADIRA X-Tra Bonus 2014 “1001 MotoGP Sepang”
Mewujudkan 1001 impian konsumen menonton langsung MotoGP di Sepang

Kuala Lumpur, 25 Oktober 2014 – Salah satu program apresiasi Adira Finance kepada para
konsumennya yaitu ADIRA X-tra Bonus “1001 MotoGP Sepang” telah mencapai akhir masa
periode. Program yang berlangsung selama periode 1 Maret – 31 Agustus 2014 ini
memberikan Grand Prize kepada konsumennya berupa paket perjalanan menonton
langsung MotoGP di Sepang, Malaysia 2014 bagi 1.001 konsumen yang beruntung. Dengan
berakhirnya program tersebut maka telah terpilih 1001 konsumen yang berkesempatan
untuk menyaksikan langsung laga MotoGP di Sepang Malaysia. Pengundian yang
berlangsung pada bulan september ini dan disaksikan oleh Notaris, Dinsos, Kemensos dan
pihak kepolisian dilakukan dengan sistem komputerisasi dan berhasil memilih 1001
pemenang yang berasal dari 9 area di Indonesia.
Program yang berjalan selama 6 bulan ini mendapatkan respon yang sangat positif dari
seluruh konsumen Adira Finance, terlihat dari antusime para pemenang saat Adira Finance
mengumumkan bahwa mereka memenangkan undian program ADIRA X-tra Bonus “1001
MotoGP Sepang” dan berkesempatan untuk menonton langsung MotoGP di Sepang
Malaysia. “1001 konsumen beruntung yang hadir hari ini, merupakan para sahabat yang
akan merasakan langsung keuntungan telah memilih Adira Finance, kami akan memberikan
yang terbaik dalam memenuhi impian mereka untuk menonton MotoGP secara langsung
bersama kami di Sepang,” ujar Hafid Hadeli, Director-Chief Sales and Distribution Adira
Finance.
Willy Suwandi Dharma, Direktur Utama Adira Finance mengatakan “kami berharap dengan
adanya program ini dan bertemunya kami dengan 1001 nasabah dari seluruh indonesia akan
mempererat tali persahabatan, sehingga Adira Finance tidak hanya menjadi tempat mereka
untuk mengajukan kredit kendaraan namun lebih dari itu kami akan menjadi bagian yang
penting bagi siklus kehidupan para konsumen kami”
Program ini berhasil memberangkatkan 1001 konsumen beruntung Adira Finance dari 9
Area yaitu Jabotabek, Jabar, jatim, Jateng, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Sumut dan Sumsel.
Para pemenang berangkat menuju malaysia dari 12 embargasi yang tersebar diseluruh
Indonesia. Adapun keuntungan lain yang didapat selain menonton langsung MotoGP di
Sepang adalah para pemenang mendapatkan akomodasi gratis selama 3 hari 2 malam, pada
hari pertama para pemenang akan dimanjakan dengan city tour di Malaysia.

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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