
 

Siaran Pers 

Gencarkan Kampanye Berinvestasi untuk Wanita, Investree Hadir dengan Promo 

“SUPERWOMAN” pada Akhir Tahun 

Jakarta, 6 Desember 2019 – Akhir tahun adalah saat terbaik bagi wanita untuk muncul dan saling 

menguatkan dalam rangka merayakan Hari Ibu. Dengan semangat momen tersebut, Investree 

meluncurkan promo bertajuk “SUPERWOMAN” yang ditujukan bagi wanita-wanita Indonesia yang 

mendaftar/registrasi sebagai Pemberi Pinjaman atau Lender di Investree melalui www.investree.id atau 

aplikasi ponsel “Investree for Lender” dengan menggunakan kode promo “SUPERWOMAN”. Jika 

sudah terdaftar sebagai Lender Investree dan mendanai minimal Rp 5 juta, mereka dapat menikmati 

penawaran spesial berupa return menarik hingga 20% p.a., cash back hingga Rp 4,4 juta, dan hadiah 

voucher belanja senilai Rp 50 ribu. Hal ini bertujuan untuk mendorong kampanye wanita melek finansial 

dan investasi. Promo berlangsung mulai 4 November 2019 – 31 Desember 2019. 

Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, mengatakan, “Promo “SUPERWOMAN” kami inisiasi 

sebagai bentuk reaksi atas data terkini, di mana terdapat peningkatan jumlah Lender wanita yang cukup 

signifikan di Investree. Itu artinya, wanita sebagai pemegang kendali keuangan rumah tangga memang 

memainkan peran yang sangat penting dalam hal perencanaan keuangan baik untuk individu maupun 

keluarga dan mereka berhak diberikan penghargaan. Mendanai di Investree pun sudah menjadi 

alternatif investasi yang menguntungkan karena return-nya atraktif, seluruh prosesnya 100% online 

sehingga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta risikonya terukur. Selain itu, pendanaan di 

Investree juga tersedia skema syariah. Sehingga bagi Lender wanita yang ingin mendanai pembiayaan 

dengan prinsip Islam, bisa memilih layanan syariah.” 

Bagi wanita yang ingin memanfaatkan promo “SUPERWOMAN”, ada syarat dan ketentuan yang perlu 

diperhatikan. Antara lain promo hanya berlaku untuk Lender ritel atau individu dan wanita baru yang 

melakukan pendanaan di marketplace Investree; Lender wajib memasukkan kode promo 

“SUPERWOMAN” saat mendaftar sebagai Lender; minimal pendanaan Rp 5 juta dan batas maksimal 

perolehan cash back Rp 4,4 juta; berlaku selama periode promo berlangsung selama belum melewati 

batas maksimal cash back; voucher belanja Rp 50 ribu hanya berlaku pada pendanaan pertama dan 

tidak berlaku kelipatan; cash back 0,22% akan dikreditkan ke Cash-in-Hand Lender maksimal 14 hari 

kerja setelah periode promo berakhir; pajak ditanggung oleh Lender; dan promo bersifat terbatas, tidak 

dapat digabung dengan promo lainnya. 

Untuk memperkenalkan promo ini sehingga bisa menjaring lebih banyak Lender wanita, Investree akan 

hadir di 2 (dua) acara besar selama bulan Desember bertema wanita dan gaya hidup. Yang pertama 

adalah Jakarta Halal Things 2019. Pengunjung dapat menggali informasi lebih lanjut tentang Investree 

Syariah dan promo “SUPERWOMAN” ini selama 2 (dua) hari, Sabtu – Minggu, 7-8 Desember 2019 

pukul 10.00 – 21.00 WIB (sesuai jam operasional mall) di Senayan City, Jakarta, Booth Investree No. 

65. Selain itu, pengunjung juga bisa menyaksikan talkshow tentang Investree Syariah dan promo 

“SUPERWOMAN”, “Investasi Syariah Penuh Berkah”, bersama Prita Ghozie (CEO ZAP Finance, 

Perencana Keuangan Independen, dan Pengajar), Arief Mediadianto (VP Sharia Investree), dan Alan 
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Perdana Putra (Brand Activation & Community Engagement Manager Investree) pada hari Sabtu, 7 

Desember 2019 pukul 12.30 – 13.10 WIB di lokasi yang sama. 

Yang kedua adalah Womanisme 2019 yang diselenggarakan oleh Okezone.com pada hari Jumat – 

Sabtu, 13-14 Desember 2019 pukul 10.00 – 21.00 WIB (sesuai jam operasional mall) di Hall Lantai 2 

Kuningan City, Jakarta. Di acara berkonsep konferensi dan pengalaman gaya hidup untuk 

memberdayakan perempuan ini, Investree menghadirkan booth serta menjadi pembicara di salah satu 

seminar tentang investasi wanita bersama Prita Ghozie juga pada hari pertama acara, Sabtu, 13 

Desember 2019 pukul 14.30 – 15.30 WIB di lokasi yang sama. Promo yang pasti akan disorot adalah 

“SUPERWOMAN” dengan segala manfaatnya. Baik di acara Jakarta Halal Thing 2019 maupun 

Womanisme 2019, pengunjung yang mendaftar langsung di booth sebagai Lender akan memperoleh 

suvenir menarik dan minuman boba gratis dari Investree. 

 

--- SELESAI --- 

 

Tentang Investree 

PT Investree Radhika Jaya adalah satu-satunya perusahaan fintech lending yang telah mendapatkan 

Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

dari Otoritas Jasa Keuangan untuk 2 (dua) jenis usaha yaitu konvensional dan syariah. Investree 

menyediakan situs layanan interfacing sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman 

(Lender) dan pihak yang membutuhkan pinjaman (Borrower). Misi kami adalah meningkatkan 

perolehan Lender sekaligus memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi 

Borrower terutama Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan mengoptimalkan data dan teknologi. 

Hingga awal bulan Desember 2019, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 

4,14 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 3,06 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian (return) 

16,2% p.a. dan TKB90: 99,24%. Investree juga dinobatkan sebagai “Best Fintech of the Year” oleh 

Majalah The Asset, “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      

Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh. 

Informasi dan kontak media Investree: 

PT Investree Radhika Jaya  KVB | Kennedy, Voice & Berliner 

Astranivari  Muhammad Nadiul Kaffi 

Head of Marketing & Communications  Consultant 

pr@investree.id   nadiul.kaffi@kennedyvoice-berliner.com  
  +62 812 6967 3701 
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