MPPA & MITRA BISNIS MEMBERIKAN PENGHARGAAN ISTIMEWA KEPADA
PELANGGAN DENGAN MENGHADIRKAN PESTA DISKON TERBESAR HANYA 2 HARI
(2 & 3 OKTOBER 2021)
Tangerang, 1 Oktober 2021 – Pengendalian situasi Covid-19 di Indonesia semakin membaik dengan
berkurangnya kasus positif harian yang diikuti dengan relaksasi kebijakan PPKM menjadi Level 3 dan 2
berkat kerja keras pemerintah yang berkelanjutan dalam mengendalikan situasi pandemi dan
mempercepat program vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia. MPPA mengapresiasi dan
mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian tersebut, termasuk penggunaan aplikasi
PeduliLindungi untuk penyajian data yang akurat dalam hal tracing mobilitas masyarakat dan kasus
terkonfirmasi secara nasional. Dikarenakan mayoritas konsumen Indonesia adalah keluarga muda, MPPA
berharap dalam waktu dekat pemerintah memperbolehkan anak-anak usia dibawah 12 tahun untuk dapat
mengunjungi shopping mall/pusat perbelanjaan.
Selama pandemi ini, MPPA mengerti tantangan yang dihadapi oleh para pelanggannya dalam hal
penurunan daya beli yang disebabkan oleh situasi ekonomi dan keterbatasan mobilitas dalam membeli
kebutuhan sehari-hari. Bekerjasama dengan mitra bisnisnya, MPPA memberikan penghargaan istimewa
kepada para pelanggannya melalui acara diskon terbesar yaitu PDKT (Promo Dahsyat untuk Konsumen
Terhebat) di seluruh gerai.

Acara PDKT berlangsung selama 2 hari, 2 Oktober (Sabtu) dan 3 Oktober (Minggu) di seluruh Hypermart,
Primo, Hyfresh, Foodmart secara nasional dengan penawaran diskon besar-besaran, 10% untuk lebih dari
2.500 produk kebutuhan sehari-sehari yang berlaku di Hypermart. Produk segar yang ditawarkan MPPA
juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia (“LPPOM MUI”), yang menjadikan MPPA sebagai peritel modern pertama di
Indonesia yang tersertifikasi Keputusan Halal untuk produk segar.
PDKT menawarkan promo menarik mulai dari harga spesial, diskon besar-besaran dan promo program
cicilan. Mitra bisnis yang ikut serta dalam promo istimewa ini:




160 brand terkemuka di Indonesia, mulai dari ragam produk makanan, susu, elektronik, produk
pembersih dan kebutuhan rumah tangga;
4 mitra perbankan – BNI, BRI, Bank Mandiri dan CIMB Niaga;
Penyedia layanan pembayaran e-wallet – GoPay, OVO, ShopeePay, Nobu QRIS.

Elliot Dickson, Chief Executive Officer of MPPA, berkomentar, “Kami menyadari situasi Covid saat ini dan
penerapan PPKM merupakan tantangan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan pangan dan rumah
tangga sehari-hari. Kami percaya bahwa penting bagi konsumen untuk berbelanja dengan aman dimana
MPPA juga berupaya untuk mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. 96% karyawan kami
sudah menerima vaksinasi dan 4% lainnya masih melalukan work from home karena alasan
medis/kehamilan. Kami bekerja keras dan berkoordinasi dengan para pemasok dalam beberapa bulan
terakhir ini untuk menghadirkan acara ini. Kami dengan senang hati menghadirkan PDKT dan berharap para

konsumen setia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memenuhi kebutuhan harian mereka dengan
produk yang berkualitas dan tentunya dengan penawaran program diskon yang menarik.”

MPPA telah memperkuat Hypermart dengan online e-commerce dan layanan Chat & Shop yang saat ini
mencakup lebih dari 115 toko di seluruh Indonesia. Selain itu, MPPA juga bekerjasama dengan operator
marketplace terkemuka lainnya dan layanan pengiriman kebutuhan sehari-hari sesuai permintaan secara
nasional seperti GoMart, Tokopedia, GrabMart, Shopee, BliBli dan JD.ID.

MPPA juga menawarkan fitur Park & Pick-up sebagai bagian dari layanan Chat & Shop dan Hypermart
Express untuk kenyamanan dan keamanan para pelanggan setia. Dengan menggunakan Park & Pick-up di
semua lokasi shopping mall dimana MPPA beroperasi, konsumen kini memiliki keamanan lebih dengan
dapat memesan dari lokasi kerja mereka dan mengambil pembelian mereka dalam perjalanan pulang tanpa
harus bertemu orang lain di dalam toko. MPPA adalah satu-satunya peritel yang menawarkan Park & Pickup di toko-tokonya secara nasional dengan tempat parkir khusus di toko atau shopping mall sehingga
konsumen tidak perlu turun dari kendaraannya. Ke depan, MPPA akan menambah lebih banyak toko online
untuk berpartisipasi dalam kolaborasi yang ada dan mengembangkan lebih banyak kolaborasi baru dengan
operator marketplace terkemuka lainnya di Indonesia.
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Siaran pers ini telah disiapkan oleh PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) dan diedarkan untuk tujuan informasi umum saja. Hal ini
tidak dimaksudkan untuk seseorang atau tujuan tertentu dan bukan merupakan rekomendasi mengenai keamanan dari MPPA.
Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) ini dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Semua pendapat dan
estimasi termasuk dalam rilis ini merupakan penilaian kami pada tanggal ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
MPPA melepaskan tanggung jawab atau kewajiban apapun yang timbul yang dapat diajukan terhadap atau diderita oleh setiap
orang sebagai akibat dari ketergantungan pada keseluruhan atau sebagian dari isi siaran pers ini dan MPPA tidak pula salah satu
perusahaan afiliasinya dan karyawan masing-masing dan agen menerima tanggung jawab atas kesalahan apapun, kelalaian, atau
sebaliknya, dalam siaran pers ini, dan atas ketidaktepatan atau ketidaklengkapan yang dapat saja terjadi.Pernyataan berwawasan
ke depan
Pernyataan tertentu dalam rilis ini adalah atau mungkin pernyataan berwawasan ke depan. Laporan ini biasanya berisi kata-kata
seperti "akan", "mengharapkan" dan "mengantisipasi" dan kata-kata serupa. Secara alami, laporan ke depan melibatkan sejumlah
resiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan peristiwa aktual atau hasil yang berbeda secara materi dari yang dijelaskan
dalam rilis ini. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual yang berbeda termasuk, namun tidak terbatas pada, kondisi
ekonomi, sosial dan politik di Indonesia; keadaan industri properti di Indonesia; kondisi pasar yang berlaku; meningkat pada beban
regulasi di Indonesia, termasuk peraturan lingkungan dan biaya kepatuhan; fluktuasi nilai tukar mata uang asing; tren suku bunga,
biaya modal dan ketersediaan modal; permintaan antisipasi dan harga untuk perkembangan kami dan belanja modal terkait dan
investasi jual; biaya konstruksi; ketersediaan properti real estate; persaingan dari perusahaan lain dan tempat; pergeseran
permintaan pelanggan; perubahan biaya operasi, termasuk upah karyawan, tunjangan dan pelatihan, perubahan kebijakan
pemerintah dan publik; kemampuan kita untuk menjadi dan tetap kompetitif; kondisi keuangan, strategi bisnis serta rencana dan
tujuan manajemen kami untuk operasi masa depan; generasi piutang di masa depan; dan kepatuhan lingkungan dan remediasi.
Jika salah satu atau lebih dari ketidakpastian tersebut atau risiko, di antara lainnya, terwujud; hasil aktual dapat berbeda secara
material dari yang diperkirakan, diantisipasi atau diproyeksikan. Secara khusus, tetapi tidak terbatas pada, biaya modal dapat

meningkatkan, proyek bisa tertunda dan antisipasi peningkatan produksi, kapasitas atau kinerja mungkin tidak dilaksanakan
sepenuhnya. Meskipun kami percaya bahwa harapan manajemen kami yang tercermin dari pernyataan berwawasan ke depan
tersebut adalah masuk akal berdasarkan informasi yang tersedia bagi kita, tidak ada jaminan dapat diberikan bahwa harapan
tersebut akan terbukti adalah benar. Anda tidak harus terlalu bergantung pada laporan tersebut. Dalam hal apapun, pernyataan
ini berbicara hanya pada tanggal perjanjian ini, dan kami melakukan tidak berkewajiban memperbarui atau merevisi salah satu
dari mereka, apakah sebagai hasil informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya.

