Siaran Pers

Hadir di The 27th Cycle Messenger World Championship,
Investree Dukung Semangat Sportivitas dan Work-Life Balance
Jakarta, 22 Agustus 2019 – Sebagai wujud dukungan terhadap semangat sportivitas, kompetisi, dan
keseimbangan kehidupan dengan pekerjaan (work-life balance), Investree (PT Investree Radhika Jaya)
hadir di The 27th Cycle Messenger World Championship (CMWC 2019) yang diadakan pertama kali di
Indonesia selama 2 (dua) hari, Sabtu-Minggu, 24-25 Agustus 2019 di Jakarta International Expo
(JIExpo), Kemayoran, Jakarta. Di acara internasional bergengsi yang mengumpulkan para kurir sepeda
dari seluruh dunia untuk bertanding secara mental dan fisik ini, Investree akan membuka booth untuk
memperkenalkan produk dan layanan Investree sebagai pionir marketplace lending di Indonesia
kepada seluruh peserta lomba dan pengunjung yang datang.
“Olahraga telah menjadi bagian dari Investree, di mana kami beberapa kali berpartisipasi dan menjadi
sponsor dalam kompetisi maraton dan triatlon di Tanah Air. Menguatkan hal itu, partisipasi kami berupa
booth di CMWC 2019 adalah untuk merayakan kecintaan terhadap pekerjaan dan gaya hidup. Kerja
keras perlu diimbangi dengan kultur yang sehat karena bisa melatih ketahanan atau endurance. Sama
halnya dengan menumbuhkan perusahaan startup seperti Investree dalam lanskap industri yang baru
dan dinamis yaitu fintech. Momen ini tentu akan kami manfaatkan untuk mengedukasikan manfaat dan
cara kerja Investree sebagai alternatif pinjaman UKM dan pendanaan bagi masyarakat luas sehingga
semakin banyak orang yang terpapar tentang Investree,” tutur Co-Founder & CEO Investree, Adrian
Gunadi.
CMWC 2019 menghadirkan berbagai jenis perlombaan yang dapat diikuti oleh kurir-kurir sepeda dari
seluruh dunia, dirancang untuk mensimulasikan waktu kerja normal seorang kurir sepeda. Terdiri dari
Main Race, Cargo Race, Sprint Race, 27criterium, Backward Sprint, Goldsprint, Track Stand, Skids,
Foot Down, Tricks, dan Bunny Hop. Gelaran CMWC 2019 akan ditutup pada hari Minggu dengan
pemberian penghargaan bagi para pemenang. Dari hari Sabtu hingga Minggu, Tim Investree akan
menyapa dan memperkenalkan apa itu Investree kepada seluruh pengunjung yang datang ke booth
serta memberikan hadiah menarik bagi siapa saja yang mendaftar langsung sebagai Lender Investree.
Acara ini gratis dan terbuka untuk umum.
Keikutsertaan Investree di CMWC 2019 merupakan kelanjutan dari dukungan yang sudah pernah
Investree berikan kepada Westbike Messenger Service (WMS), perusahaan kurir sepeda yang
terinspirasi dari kecintaan sebuah komunitas terhadap sepeda fixed gear (fixie), sebagai upaya
meningkatkan bisnis jasa logistik dan kurir yang ramah lingkungan dan mampu menjangkau wilayah
UKM-UKM di pelosok negeri. Tepat setahun yang lalu pada bulan Agustus 2018, Investree memberikan
dukungan penuh kepada Tim Indonesia di kejuaraan sepeda dunia The Cycle Messenger World
Championship ke-26 di Riga, Latvia, yang diselenggarakan oleh WMS.
“Mengusung tagline #SemuaBisaTumbuh dan melalui acara CMWC 2019 ini, kami sebagai satusatunya perusahaan fintech lending yang telah memperoleh Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan 2
(dua) jenis usaha yaitu konvensional dan syariah berkaca pada WMS dan para kurir sepedanya yang

senantiasa mengedepankan sportivitas dan semangat juang untuk mengantarkan sesuatu yang
bermanfaat untuk memudahkan UKM tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat
bertanding dan finish strong untuk seluruh kurir yang berlaga di CMWC 2019,” tutup Adrian.

--- SELESAI ---

Tentang Investree
PT Investree Radhika Jaya merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik
Indonesia. 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 akses
pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah bagi borrower terutama Usaha Kecil Menengah (UKM).
Hingga pertengahan bulan Agustus 2019, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas
pinjaman Rp 3 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 2,33 triliun dengan rata-rata tingkat
pengembalian (return) 16,3% p.a. dan TKB90: 98,87%. Investree juga dinobatkan sebagai “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, “Best P2P Lending
Platform for SMEs” oleh The Asian Banker, “30 Most Promising Growth-Stage Startups” oleh Forbes
Indonesia, dan salah satu “Indonesia's Fast Moving Companies” oleh SME100.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.investree.id atau kanal media sosial:
LinkedIn: Investree

Instagram: @investree.id

Facebook: InvestreeID
Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh.
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