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HBO, MNC Vision & MNC Play Mengapresiasi Para Sales Agent 

Berprestasi dalam HBO Sales Appreciation Awards Night 
 

Jakarta, 13 Mei 2019 – MNC Vision, pionir TV berlangganan terkemuka di Indonesia 

dan MNC Play, penyedia layanan internet berbasis 100% fiber optic, mengapresiasi 

tim sales terbaiknya dengan menggelar acara Sales Appreciation Night bertajuk 

‘Journey to the Top’, di Jakarta, Senin (13/5). Acara yang diadakan bekerja sama 

dengan HBO ini menjadi momen bagi MNC Vision dan MNC Play untuk memberikan 

apresiasi kepada para karyawannya, khususnya para sales agent berprestasi, yang 

memiliki pencapaian penjualan terbaik. 

 

“HBO telah lama menjadi mitra yang baik dan suportif bagi MNC Vision dan MNC 

Play. Melalui berbagai film blockbuster Hollywood terbaik dunia yang 

ditayangkannya, HBO menjadi salah satu channel terfavorit bagi pelanggan MNC 

Vision dan MNC Play. Tentunya hal ini tidak lepas dari kontribusi para sales agent 

kami yang telah bekerja keras dalam memasarkan serta mengangkat brand HBO 

kepada para pelanggan setia kami dan kami sangat senang HBO memberikan 

kesempatan bagi kami untuk menunjukkan apresiasi kepada para sales agent ini. 

Kami berharap kedepannya, seluruh karyawan MNC Vision dan MNC Play dapat 

terus termotivasi untuk memberikan layanan terbaik bagi seluruh pelanggan,” kata 

Ade Tjendra, CEO MNC Vision Networks. 

 

MNC Vision dan MNC Play kian memperkaya beragam konten berkualitas yang 

dimilikinya melalui kerja sama dengan berbagai channel baik lokal maupun 

internasional. Channel-channel ini merepresentasikan beragam genre yang menarik 

sesuai dengan kebutuhan setiap anggota keluarga, seperti Kids, Entertainment, 

Movies, Sports, News & Knowledge, dan lain sebagainya. HBO telah lama menjadi 

salah satu channel terfavorit pelanggan MNC Vision dan MNC Play melalui berbagai 

film-film blockbuster Hollywood dan tayangan-tayangan original HBO lainnya. 

 

[HBO Quote] 

 

Dalam acara ini, MNC Vision dan MNC Play bekerja sama dengan HBO memberikan 

apresiasi kepada para sales agentnya berdasarkan 7 kategori berikut: 

 Top Agent MNC Vision – Upselling HBO Pack (5 pemenang) 

 Top Agent MNC Vision – Retention HBO Pack (15 pemenang) 

 Top Agent MNC Vision – Customer Care HBO Pack (10 pemenang) 

 Top Agent MNC Play – Upselling HBO Pack (4 pemenang) 

 Top Agent MNC Play – Sales HBO Pack (3 pemenang) 

 Top Agent MNC Play – Retention HBO Pack (2 pemenang) 

 Top Agent MNC Play – Customer Care HBO Pack (1 pemenang) 

 



                                                                                                                                                               
Selain pemberian penghargaan kepada para sales agent, acara ini juga diisi dengan 

sesi berbuka puasa bersama para manajemen MNC Vision, MNC Play dan HBO.  
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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. 

 

 

Tentang MNC Play: 

PT MNC Kabel Mediacom (MNC Play) adalah penyedia layanan Internet broadband 

berkecepatan tinggi berbasis pada teknologi 100% fiber optic/fiber-to-the-home, 

menawarkan kecepatan hingga 1 Gbps dengan koneksi yang lebih stabil dan kemampuan 

upload dan download yang simetris. MNC Play juga menawarkan layanan IPTV dengan lebih 

dari 180 saluran TV berlangganan termasuk 54 saluran HD dan 29 saluran eksklusif, dengan 

layanan interaktif seperti Catch-up TV dan Time Shift dengan kemampuan Pause, Play dan 

Rewind. Pelanggan MNC Play juga dapat nikmati layanan TV Anywhere melalui aplikasi 

MNC Now, untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi website kami di www.mncplay.id. 

 

Tentang HBO: 

 

 

 

 

 

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  

 

Santy Juwita Putri (Public Relations Supervisor) 

PT MNC Kabel Mediacom / MNC Play 

P: +62 811 980 2911 

E: santy.putri@mncgroup.com  
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