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Internet Roket dari MyRepublic Hadir di Kota Medan
Medan, 17 Maret 2016. Saat ini layanan internet sudah menjadi kebutuhan yang penting
bagi masyarakat di kota-kota besar Indonesia. Tidak hanya segmen bisnis yang
membutuhkan layanan internet berkualitas bagus, segmen residensial pun kini mulai
membutuhkan layanan internet yang mumpuni. Melihat peluang tersebut, MyRepublic yang
berada di bawah naungan Sinarmas Group meluncurkan layanan Broadband Internet dan
TV Kabel dengan teknologi fiber optik pada Juli 2015 lalu.
Kota Medan yang merupakan kota terbesar di Sumatera, menjadi pilihan MyRepublic dalam
memperluas jaringan layanannya di kuartal pertama tahun 2016. Tepat pada tanggal 17
Maret 2016, layanan Internet dan TV Kabel MyRepublic mulai dapat di nikmati oleh
masyrakat kota Medan.
“Kami ingin memperkenalkan internet berkecepatan tinggi di Indonesia sehingga masyarakat
Indonesia memiliki pengalaman berinternet yang sama seperti negara-negara maju lainnya.
Para pelanggan kami di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Palembang, dan kota
lainnya telah merasakan internet berkecepatan 100 Mbps dengan harga terjangkau
Rp.299.000; dan telah merasakan revolusi dari pengalaman berinternet mereka. Sekarang
saatnya untuk masyarakat Medan berbagi pengalaman yang sama. Dalam beberapa tahun
ke depan proyek pengembangan jaringan fiber yang kami lakukan akan memungkinkan
seluruh rumah tangga untuk bisa mengakses koneksi internet yang cepat dan terjangkau,
yang memungkinkan mereka untuk menonton, streaming film berkualitas HD tanpa
pembatasan kuota.” ujar Malcolm Rodrigues CEO MyRepublic. Beliau juga menambahkan,
“Harapan kami setiap orang dapat mengakses internet berkecepatan tinggi unlimited dengan
harga terjangkau. MyRepublic akan mengubah cara masyarakat Indonesia berkomunikasi
dan terhubung dengan dunia, dan kota Medan akan menjadi bagian dari perubahan ini.“
MyRepublic menggunakan teknologi fiber optic terdepan yaitu Fiber To The Home (FTTH)
dimana layanan broadband internet dihantarkan melalui fiber optic hingga ke node (titik)
terujung di dalam rumah. Teknologi inilah yang memungkinkan MyRepublic untuk
menghantarkan layanan internet ultra cepat ke rumah keluarga Indonesia dengan tingkat
kestabilan yang optimal. Dan untuk menambah hiburan keluarga, MyRepublic juga
menawarkan layanan TV Kabel dengan puluhan saluran lokal dan mancanegara dengan
kualitas Standar dan High Definition.
Sesuai dengan visi MyRepublic yaitu turut serta dalam membangun masyarakat Indonesia
yang cerdas dan dapat bersaing di era global, MyRepublic menawarkan layanan internet
ultra cepat dengan harga yang terjangkau untuk produk terbaik. Internet berkecepatan tinggi
mulai 50Mbps hingga 300Mbps dapat dinikmati dengan harga mulai dari Rp.259.000;/bulan.

Ditambah tayangan hiburan hingga 80 saluran lokal dan mancanegara dapat dinikmati
dengan harga mulai Rp.160.000;/bulan, Diskon khusus tersedia untuk paket bundling
internet dan TV Kabel.
Saat ini MyRepublic menjadi yang terdepan dalam menawarkan produk internet ultra cepat.
Produk terbaik dengan harga terjangkau, pengalaman terbabaik bagi pelanggan, serta
inovasi tanpa henti merupakan pilar yang diusung MyRepublic dalam menjalankan
bisnisnya.
Dalam rangka peresmian Kantor Cabang Medan, MyRepublic memberikan penawaran
menarik yaitu Gratis Biaya Instalasi serta Gratis Paket TV selama 6 (enam) bulan.
Penawaran ini berlaku hingga 31 Maret 2016.
Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi www.myrepublic.co.id.
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