Siaran Pers

Menjadi Salah Satu Sponsor Utama BCA Super League Triathlon 2019 di Bali,
Investree Hadirkan Program “Liburan Sehat Bersama Investree”
Jakarta, 4 Maret 2019 – Sebagai upaya mewujudkan semangat kompetitif dan keseimbangan
kehidupan dengan pekerjaan (work life balance), Investree dengan bangga menjadi salah satu sponsor
utama kompetisi triatlon dan lari internasional BCA SUPER LEAGUE TRIATHLON 2019 yang akan
diselenggarakan pada tanggal 23-24 Maret 2019 di Ayodya Resort, Nusa Dua, Bali. Partisipasi
Investree ini sekaligus bertujuan meningkatkan kesadaran tentang fintech-marketplace lending
terutama platform Investree sebagai solusi investasi dan pembiayaan yang aman dan mudah bagi
masyarakat luas, lebih spesifik para peserta yang berlaga di Super League Triathlon beserta
pendukungnya.
“Persiapan untuk lomba triatlon erat kaitannya dengan melatih ketahanan atau endurance. Sama
halnya dengan menumbuhkan perusahaan startup dalam lanskap industri yang baru nan dinamis:
butuh daya tahan yang kuat dan berkesinambungan untuk menjadikan perusahaan tersebut lahir,
berkembang, dan berpijak hingga menjadi pionir di bidangnya. Itulah yang melatarbelakangi Investree
bersedia secara resmi mendukung kesuksesan BCA Super League Triathlon Bali 2019. Selain itu,
momen ini juga akan dimanfaatkan oleh Investree untuk mengedukasikan manfaat Investree terlebih
bagi Lender potensial yang hadir di sana, sehingga akan terjaring lebih banyak pemberi pinjaman yang
bermanfaat bagi keberlangsungan bisnis para Borrower di Investree,” ujar Co-Founder & CEO
Investree, Adrian Gunadi, yang juga akan turun langsung sebagai atlet dalam The BCA SLT Corporate
Team Enduro.
Menyambut kemeriahan BCA Super League Triathlon Bali 2019 dan sebagai bentuk penghargaan
kepada para pengguna setia layanannya, Investree mengajak Borrower dan Lender yang sudah
terdaftar untuk bersenang-senang bersama dalam program “Liburan Sehat Bersama Investree”.
Mekanismenya, akan dipilih 4 (empat) Lender dan 4 (empat) Borrower dengan akumulasi pendanaan
dan pinjaman tertinggi sejak periode Januari 2017 hingga Maret 2019 yang akan diikutsertakan dalam
program loyalitas di acara BCA Super League Triathlon Bali 2019 berupa tiket masuk gratis 5K Fun
Run, tiket masuk gratis 10K Fun Run, acara khusus Coffee Session bersama Chris McCormack (KONA
Ironman World Champion dan Co-Founder & Presiden Super League Triathlon), akses spesial
menikmati pertandingan dari VIP Hospitality Zone, yang mana Investree juga akan menanggung tiket
pesawat, akomodasi, dan transportasi selama di Bali (pada hari pertandingan). Borrower dan Lender
yang jumlah pinjaman bisnis maupun pendanaannya berhasil masuk dalam kriteria akan diumumkan
pada tanggal 13 Maret 2019. Tidak dipungut biaya apapun dan pemenang bersedia mengikuti teknis
pelaksanaan “Liburan Sehat Bersama Investree”. Syarat dan ketentuan berlaku.
Didirikan pada tahun 2017, BCA Super League Triathlon Bali 2019 merupakan acara olahraga kelas
dunia yang menyajikan rangkaian berenang-bersepeda-berlari dengan menggabungkan jarak panjang
dan jarak pendek dalam pertandingan serba cepat, diikuti oleh atlet triatlon terbaik dunia. Gelaran
perdana yang diadakan selama 2 (dua) hari ini akan menjadi kesempatan penuh kesan untuk
menyaksikan para atlet kelas dunia bertanding satu sama lain, dan bagi penggemar olahraga
endurance untuk berpartisipasi dan menonton. Dua hari tersebut juga akan menjadi akhir pekan penuh
inspirasi di mana ribuan orang dari Indonesia dan mancanegara akan melihat langsung keunikan BCA

Super League Triathlon Bali 2019, bergabung dengan mereka yang telah merasakan keseruan
kejuaraan di kota dan negara besar seperti Jersey, Malta, Spanyol, dan Singapura pada musim 20182019.
Pada hari pertama BCA Super League Triathlon Bali 2019, akan dihelat 3 (tiga) kategori kompetisi fun
run dengan jarak mulai dari 2,5 km, 5 km, dan 10 km, yang cocok untuk diikuti oleh peserta dari semua
latar belakang olahraga dan pemula. Pada hari kedua, BCA Super League Triathlon Bali 2019
mempersembahkan “Age Group – Enduro & Sprint Triathlon”. Enduro merupakan format triatlon yang
terdiri dari berenang-bersepeda-berlari dengan jarak renang 250 m, sepeda 10 km, dan lari 2,5 km, dan
melanjutkan kembali berenang-bersepeda-berlari dengan jarak yang sama untuk mencapai garis finish.
Tersedia juga format tradisional sprint triathlon dengan jarak renang 500 m, sepeda 20 km, dan lari 5
km.
Bagian dari kehidupan perusahaan Investree memang berkembang di sekitar ‘area’ gaya hidup sehat
karena Investree percaya keseimbangan kehidupan dengan pekerjaan sangatlah penting. Oleh sebab
itu, komitmen Investree untuk mendukung hal ini jelas terlihat. Sejak awal didirikan, Investree telah
mendukung acara lain yang berkaitan dengan gaya hidup sehat di antaranya Sungailiat Triathlon 2017,
Triathlon Relay 2017, dan UI Half Marathon 2017.
--- SELESAI --Tentang Investree
PT Investree Radhika Jaya merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
jjIndonesia, Investree adalah marketplace lending yang menyediakan situs layanan interfacing sebagai
penghubung pihak yang memberikan pinjaman (lender) dan pihak yang membutuhkan pinjaman (borrower)
meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu.
Tak hanya meningkatkan perolehan lender, Investree juga membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah
diakses bagi borrower individu maupun bisnis (Usaha Kecil Menengah).
Hingga akhir bulan Februari 2019, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 2,10 triliun
dengan nilai pinjaman tersalurkan sebesar Rp 1,54 triliun, dan rata-rata tingkat pengembalian 16,4%. Investree
juga dinobatkan sebagai “Indonesia Most Creative Company 2017” Kategori Teknologi oleh Majalah SWA, “Best
Cash Management Solution Indonesia” Kategori New Economy Solutions dalam gelaran The Asset Triple A –
Treasury, Trade, Supply Chain, and Risk Management Awards 2017 dan “Best Fintech of the Year” dalam gelaran
The Asset Triple A Digital Awards for 2017 oleh Majalah The Asset, “The Winner of Indonesia Digital Innovation
Award 2017” Kategori Lending Fintech oleh Warta Ekonomi, “Best P2P Lending Platform for SMEs” oleh The Asian
Banker, dan “30 Most Promising Growth-Stage Startups” oleh Forbes Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.investree.id atau kanal media sosial:
LinkedIn: Investree

Instagram: @investree.id

Facebook: InvestreeID

Twitter: @InvestreeID

Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh.
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