Menyambut Ramadhan, MyRepublic Menghadirkan Paket Internet Cepat
Dengan Promosi Yang Bisa Dipilih Sesuai Kebutuhan Oleh Pelanggan Baru
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Untuk distribusikan segera
Jakarta, Juni 2017- MyRepublic sebagai penyedia layanan Internet dengan teknologi fiber to the
home (FTTH) menyambut bulan Ramadhan dengan menghadirkan paket Internet cepat dan
layanan TV dengan hiburan tanpa batas dengan harga terjangkau di 6 kota area yang terjaring
dengan koneksi fiber MyRepublic, yaitu Jabodetabek, Surabaya, Malang, Palembang, Medan, dan
Semarang. Paket layanan internet dan TV kabel ini dibandrol mulai dari harga 279rb untuk
kecepatan internet 50Mbps. Selain itu Promo gratis selama bulan Ramadhan dihadirkan untuk
memberikan pengalaman tak terbatas kepada masyarakat Indonesia. Pelanggan baru diberikan
kebebasan untuk memilih promo apa yang disuka yaitu, Penambahan speed internet, Gratis Sewa
Perangkat, atau Gratis all channel layanan TV
Sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Pacific yaitu 262 juta penduduk Indonesia, 51%
adalah penikmat koneksi internet (Survey we are social south east asia 2017). Akses terhadap
content informasi dan edukasi sedang ramai dijajal oleh pengguna internet, social media yang
menjadi urutan pertama dalam akses menggunakan internet, sedangkan pencarian informasi atau
search engine adalah kegiatan yang dilakakukan oleh masyrakat di urutan kedua dengan
menggunakan koneksi internet. “Ramainya content ataupun aplikasi yang diakses menggunakan
koneksi internet adalah alasan kenapa Masyarakat membutuhkan internet dengan harga
terjangkau dengan kualitas yang baik. Internet cepat sudah menjadi kebutuhan sejak 5 tahun yang
lalu seiring berkembangnya dunia digital.” Tambah Virginia.
Bulan Ramadhan disambut meriah dengan mengahadirkan berbagai promo menarik dari
MyRepublic. “Kami sadar akan banyaknya content Ramadhan yang akan diakses oleh masyarakat
Indonesia, oleh karena itu kami memberikan penawaran menarik dari harga bandrol akan kami
berikan tambahan bonus yang dapat dipilih sesuai dengan kecepatan internet ” Virginia sebagai
Strategic Marketing Manager menjelaskan mengenai penawaran di bulan Ramadhan. “Kami ingin
menjadi sahabat Ramadhan untuk masyarakat” Tambah Virginia. Tidak hanya layanan internet,
Hiburan melalui channel internasional dan lokal disiapkan dengan promosi menarik, yang saat ini
tersedia lebih dari 60 Channel , diantaranya ada 30an lebih channel dengan kualitas HD. “kami
menyediakan hiburan tanpa batas untuk keluarga di rumah, lengkap dengan paket bundling
internet dan tv”
Saat ini 140 ribu pelanggan sudah di akuisisi MyRepublic sejak tahun 2015 hadir di Indonesia,
dengan area yang terjaring berjumlah 500 ribu titik homepass. “Kami sangat antusias

menawarkan produk kami di 6 kota yang terjaring koneksi kami melalui channel penjualan yang
kami sediakan” Jelas KC Lai (Chief Commercial Officer MyRepublic – Indonesia) Tenaga pemasar
kami wajibkan untuk memberikan edukasi mengenai teknologi yang kita tawarkan, dan apa fungsi
dari internet cepat. “Keunggulan kami adalah, menggunakan teknologi terkini fiber to the home &
Unlimited atau tidak menggunakan kuota, kecepatan internet dengan harga terjangkau.” Tambah
KC Lai (Chie Commercial Officer MyRepublic – Indonesia).
Untuk mengetahui lebih lanjut produk dan layanan MyRepublic, dapat menghubungi bagian
pelayanan pelanggan ke 1500 818 atau kunjungi website www.myrepublic.co.id

Tentang MyRepublic
MyRepublic adalah penyedia layanan internet berskala regional yang pertama kali diperkenalkan
di Singapura pada 2011 dan secara konsisten telah meningkatkan standard layanan fiber
broadband. Di Indonesia, MyRepublic pertama kali hadir pada bulan Juli 2015 dan telah
mengembangkan bisnisnya secara agresif dengan dukungan penuh dari Sinarmas Group sebagai
partner lokal.
Saat ini MyRepublic telah beroperasi di Singapura,New Zealand, Indonesia, dan Australia. t.
Dengan layanannya yang inovatif dan terpusat pada pelanggan, MyRepublic akan menciptakan
revolusi baru bagi industri broadband dan multimedia regional.
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