MyRepublic Sahabat Ramadhan Anda dan Keluarga
Palembang, Juni 2017 – Sebagai pelopor layanan internet ultra fast dengan teknologi terkini
(FTTH) fiber to the home, MyRepublic mempertegas komitmen untuk melayani masyarakat
dengan layanan broadband berkualitas yang hadir dengan harga terjangkau. Pembangun secara
agresif terus dilakukan oleh MyRepublic dengan melebarkan jangkauan jaringan fiber optic.
“Hasilnya dalam waktu 2 tahun, kami sudah hadir di 6 kota besar yaitu Jabodetabek, Surabaya,
Malang, Medan, Semarang dan Palembang. Serta sudah 120ribu pelanggan dan 500 titik
rumah yang merasakan pengalaman berinternet cepat dan hiburan tanpa batas yang
dihadirkan oleh saluran tv dengan channel nasional maupun international,” jelas Strategic
Marketing Manager MyRepublic, Virginia Fransisca.
Indonesia merupakan salah satu Negara dengan populasi terbesar di Asia Pacific dengan tingkat
penetrasi pengguna internet sebesar 34% dan merupakan negara dengan tingkat populasi
tertinggi setelah India dan Jepang. Pertumbuhan pasar yang signifkan ini menjadi peluang bagi
Myrepublic untuk memberikan layanan internet berkualitas dengan harga terjangkau. “Salah
satu misi kami ialah menghadirkan pengalaman berinternet cepat tanpa takut dengan harganya
yang mahal, karena internet cepat dan murah merupakan hak semua orang,” jelas Virginia.
“Produk unggulan kami yaitu kecepatan 100Mbps dibandrol dengan harga 329ribu yang dapat
dinikmati untuk beraktifitas berselancar di dunia maya tanpa takut kehabisan kuota,” tambah
Virginia. Supaya dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dengan beragam kebutuhan, paket
MyRepublic hadir dari kecepatan mulai 30Mbps.
Palembang, merupakan salah satu kota di Sumatera yang memiliki jumlah pengguna internet
terbesar dan menjadi kota yang potensial bagi MyRepublic. “ Saat ini kami hadir di 272 cluster
yang tersebar sebanyak 35.000 homepass yang mayoritas berada di wilayah seberang ilir dan
seberang ulu. “Di Palembang, MyRepublic hadir dan siap melayani pelanggan untuk bertanya
mengenai produk internet di Gallery MyRepublic yang terdapat di Komp Ruko Kelapa Gading
No. 5-6, Jl. Kol H Burlian, Palembang.” Saat ini jaringan MyRepublic sudah terpasang di rumah
Dinas Gubernur Sumatera Selatan dan Griya Agung. Hal ini menjadi motivasi kami untuk terus
memberikan pengalaman berinternet dan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat kota
Palembang.
Di bulan Ramadhan ini MyRepublic hadir sebagai sahabat Ramadhan Anda dengan promo THR
Ramadhan Bebas Pilih Gratisannya. “Promo ini memberikan kebebasan bagi pelanggan untuk
dapat memilih gratisan yang sesuai dengan kebutuhan berinternet,” jelas Strategic Marketing
Communication MyRepublic, Virginia Fransisca.
Dalam promo THR Ramadhan Bebas Pilih Gratisannya, MyRepublic memberikan kebebasan
untuk pelanggan baru memilih promo yng dirasa paling sesuai. Bagi pelanggan yang memilih
paket internet bebas memilih gratis upgrade speed selama 3 bulan atau gratis sewa
modem/ONT selama 6 bulan. Untuk pelanggan yang memilih paket bundling, gratis open all
channel dan sewa dekoder selama 6 bulan! Semuanya masih ditambah gratis biaya instalasi.

Total saving yang bisa didapat pelanggan mencapai 2 jutaan.
Komitmen memberikan pengalaman terbaik ini akan terus dibawa oleh MyRepublic seterusnya.
Hal ini mendukung pemerintah dalam mengkukuhkan misi besarnya menjadikan Indonesia
menjadi Smart Nation.
Tentang MyRepublic
MyRepublic adalah penyedia layanan internet berskala regional yang pertama kali
diperkenalkan di Singapura pada 2011 dan secara konsisten telah meningkatkan standard
layanan fiber broadband. Di Indonesia, MyRepublic pertama kali hadir pada bulan Juli 2015 dan
telah mengembangkan bisnisnya secara agresif dengan dukungan penuh dari Sinarmas Group
sebagai partner lokal.
Saat ini MyRepublic telah beroperasi di Singapura,New Zealand, Indonesia, dan akan segara
hadir di Australia dalam waktu dekat. Dengan layanannya yang inovatif dan terpusat pada
pelanggan, MyRepublic akan menciptakan revolusi baru bagi industri broadband dan
multimedia regional.
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