MNC Vision, MNC Play dan Disney Ajak Pelanggan Setia & Anak-Anak Panti Sosial
Nonton Bareng Film ‘The Lion King’
Menyambut dirilisnya live action film klasik The Lion King, MNC Vision dan MNC Play bekerja
sama dengan channel Disney mengadakan kegiatan nonton bareng atau movie screening film
tersebut pada hari Sabtu, 20 Juli 2019 di Studio XXI Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Hal
yang menarik dari movie screening kali ini adalah, MNC Vision dan MNC Play tidak hanya
mengajak pelanggan setianya, tetapi juga berbagi kebahagiaan dengan anak-anak dari Panti
Sosial Bina Grahita Belaian Kasih, Cengkareng sebagai bagian dari program Corporate Social
Responsibility (CSR) perusahaan.
Kegiatan movie screening The Lion King dimulai pada pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh para
pelanggan MNC Vision dan MNC Play yang beruntung memenangkan kuis di website pada
periode 8 hingga 16 Juli 2019 lalu, sebagai bentuk apresiasi serta untuk meningkatkan
kedekatan dengan para pelanggan setia. Selain pelanggan, MNC Vision dan MNC Play juga
menunjukkan kepedulian perusahaan untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak dari Panti
Sosial Bina Grahita Belaian Kasih.
Para pelanggan beserta keluarganya dan anak-anak Panti Sosial ini tampak antusias
menyaksikan keseruan perjalanan Simba di film ‘The Lion King’. Dalam kesempatan tersebut,
CEO MNC Vision Networks, Bapak Ade Tjendra, dan Subscriber Management, Product &
Marketing Director, MNC Play, Ibu Adita Widyansari juga turut hadir untuk menyapa langsung
para pelanggan setia dan anak-anak Panti Sosial yang berpartisipasi.
The Lion King bercerita mengenai perjalanan Simba, si anak singa yang harus melarikan diri
dari jebakan pamannya, Scar, yang mengincar tahta ayahnya. Setelah dewasa, Simba pun
kembali untuk mendapatkan haknya dan menyelamatkan tempat tinggalnya, Pride Lands.
Mau merasakan serunya movie screening bersama MNC Vision? Jangan lewatkan
kesempatan untuk menikmati movie screening dan acara-acara menarik lainnya khusus bagi
pelanggan setia MNC Vision. Ikuti informasinya lebih lanjut di website dan media sosial MNC
Vision yakni di Facebook, Twitter, dan Instagram.

