
 

SIARAN PERS 

 

MNC Vision Menggelar Partners Gathering untuk Mengapresiasi  

para Mitranya di Bali 
 

Bali, 24 April 2019 – Pionir TV berlangganan terkemuka di Indonesia, MNC Vision, 

mengapresiasi para mitranya yang berbasis di Bali dengan menggelar acara 

Partners Gathering, Senin (22/4), di Hard Rock Café, Denpasar, Bali. Acara yang 

bertajuk “Beyond Excellence” ini dilakukan bekerja sama dengan HBO dan turut 

mengundang mitra-mitra MNC Vision dari segmen hotel, café, rumah sakit, bank dan 

korporasi. 

 

“Bersama HBO, kami mengadakan acara Partners Gathering ini untuk memberikan 

apresiasi kepada pihak hotel, café, rumah sakit dan bank yang sudah bekerja sama 

dengan MNC Vision selama ini. Mengangkat tema “Beyond Excellence”, kami sangat 

berterima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin dengan baik dan kedepannya 

kami berkomitmen untuk terus memastikan layanan terbaik dan terlengkap untuk 

segmen korporasi melalui sinergi dengan MNC Play dan MNC Now.” kata Ade 

Tjendra, CEO MNC Vision Networks. 

 

Dalam acara ini, MNC Vision turut mengapresiasi para mitranya dengan memberikan 

penghargaan dalam 5 kategori yakni: 

 Best Hotel Partner   : W Retreat & Spa Bali 

 Best National Chain Hotel   : Grahawita Santika 

 Best National Chain Corporate  : Permata Bank 

 Most Loyal Customer   : Alaya Resort Ubud 

 Best New Comer         : Padma Legian Ubud 

 

Selain itu, acara ini juga diisi oleh sesi networking, lucky draw dengan hadiah-hadiah 

menarik serta dimeriahkan oleh live music untuk menghibur para mitra yang hadir. 

Melalui acara Partners Gathering, MNC Vision juga berkomitmen untuk terus 

meningkatkan hubungan baik dengan para mitra, termasuk berbagai hotel yang 

tentunya mendukung keistimewaan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terbaik 

Indonesia. 

 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, MNC Vision bersinergi 

dengan MNC Play, penyedia layanan broadband internet berbasis 100% fiber optic 

dan MNC Now, layanan hiburan streaming dan Video on Demand (VOD) dalam 

menayangkan beragam konten berkualitas. Ketiganya berada di bawah naungan 

MNC Vision Networks milik MNC Group untuk menghadirkan layanan Seamless 

Home Entertainment yang edukatif dan menghibur bagi keluarga Indonesia.  
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Tentang MNC Vision: 

 

PT. MNC Sky Vision Tbk (MNC Vision) adalah pelopor dalam industri televisi berlangganan 

di Indonesia di bawah MNC Media Group. MNC Vision merupakan layanan satelit Direct-to-

Home (DTH) yang diluncurkan pada tahun 1994 dan menawarkan lebih dari 134 saluran 

premium Free to Air (FTA) dan internasional dalam berbagai genre. MNC Vision saat ini 

adalah operator DTH terbesar di Indonesia yang tersebar di 101 cabang di seluruh tanah air.  

Menggunakan satelit frekuensi S-Band, MNC Vision cocok untuk daerah tropis seperti 

Indonesia. Fitur-fitur unggulan MNC Vision meliputi Multi Decoder, High Definition (HD), 

Dolby Audio, dan TV Anywhere melalui aplikasi MNC Now. Untuk informasi lebih lanjut, 

silakan kunjungi website kami di www.mncvision.id. 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: 

Amanda Putri (Section Head of Public Relations) 

PT MNC Sky Vision Tbk / MNC Vision 

P: +62 821 2996 7351 

E: amaputri@mncvision.id  

 

  

http://www.mncvision.id/

