
  
 
 

#Shopalogic Bersama PermataHeroCard untuk Belanja yang 

Lebih Bijak 
PermataBank bersama HERO Group menginspirasi jutaan keluarga Indonesia 
lewat rangkaian program - program inovatif, ”logic” dalam berbelanja untuk 

kualitas hidup yang lebih baik. 
  
 

JAKARTA  -  Berbelanja merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi hampir semua orang. 

Berbelanja merupakan cara kita untuk memenuhi kebutuhan, tentunya hal ini harus diimbangi 

dengan kondisi finansial yang mendukung serta keterampilan dalam mengelola dana tersebut, agar 

kita terhindar dari sifat konsumerisme. Rata-rata kita akan menghabiskan sekitar 20% dari total 

penghasilan yang kita dapatkan untuk membeli kebutuhan sehari – hari.  

 

Jika dilihat dari tren yang ada, konsumen indonesia memiliki kecenderungan membeli produk – 

produk dengan brand ternama dibandingkan dengan produk private label. Produk private label 

sendiri notabene menawarkan barang-barang dengan kualitas setara produk-produk lain di pasaran 

namun dengan margin harga yang lebih hemat. Dengan kita membeli produk private label, kita 

dapat lebih berhemat sekitar 29% dibandingkan dengan membeli produk dari brand ternama*. 

 

Hal ini yang membuat PermataBank dan HERO Group tergerak untuk menginspirasi jutaan keluarga 

Indonesia untuk dapat dengan logic membelanjakan uang mereka dalam memenuhi kebutuhan 

sehari – hari. PermataBank dan HERO Group yang sudah menjalin kerjasama sejak tahun 2012 ini, 

mempersembahkan rangkaian program untuk menjadi #Shopalogic dalam belanja groceries, yang 

tentunya bertujuan untuk memberikan beragam keuntungan dan kemudahan bagi para pemegang 

kartu PermataHeroCard.  

 

PermataHeroCard ingin memberikan kemudahan bagi jutaan keluarga Indonesia lewat rangkaian 

program inovatifnya. Anda tidak perlu khawatir lagi kewalahan mengelola budget belanja bulanan 

Anda, dengan menggunakan PermataHeroCard, yang belum hemat akan menjadi hemat dan yang 

sudah hemat akan menjadi semakin hemat lewat tambahan diskon 5% jika berbelanja produk private 

label   di Hero, Giant, dan Guardian, ditambah lagi dengan 3,5 % cashback rewards untuk seluruh 

transaksi pembelanjaan di Hero, Giant dan Guardian. PermataHeroCard juga memberikan cashback 

rewards 1,5% kepada para nasabahnya yang bertransaksi di luar Hero, Giant dan Guardian. Cashback 

rewards ini yang dapat kita kumpulkan dan dapat digunakan untuk membayar pembelanjaan 

berikutnya di Hero, Giant dan Guardian. Untuk kemudahan berbelanja khususnya produk elektronik, 

pemegang kartu PermataHeroCard dapat memanfaatkan SimplePay 0% selama 24 bulan di Giant 

Ekstra. Tidak hanya itu, transaksi pembelanjaan apa saja di mana saja dengan jumlah minimum Rp 

500.000 juga dapat dicicil dengan SimplePay 0% selama 3 bulan dengan menghubungi PermataTel. 

Untuk tenor cicilan yang lebih panjang, nasabah bisa mengubah transaksi menjadi cicilan melalui 

PermataMobile Kartu Kredit. PermataMobile telah tersedia untuk pengguna Android dan iPhone 

dan dapat di download di Google Play atau Appstore.  
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Berusaha mengerti akan ragam kebutuhan jutaan keluarga Indonesia untuk produk segar 

berkualitas, PermataHeroCard dapat menghemat biaya belanja dengan diskon 20% seperti, seafood 

pada hari Senin, daging dan ayam pada hari Selasa, buah – buahan pada hari Rabu, sayuran dan 

produk bakery pada hari Kamis. Tentu dengan adanya program tersebut dapat membantu jutaan 

keluarga Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya sehari – harinya.  Program ini dapat Anda dan 

keluarga nikmati sepanjang tahunnya.  

 

Bung Aldilla, Head of Consumer Lending PermataBank mengatakan,” Melalui kerjasama stategis 

antara PermataBank dengan HERO Group sejak tahun 2012, PermataHeroCard diharapkan dapat 

menginspirasi jutaan keluarga indonesia untuk dapat lebih bijak dalam mengatur pengeluaran 

belanja bulanannya. PermataHeroCard ingin menjadi partner setia dalam menemani kegiatan 

belanja Anda dengan menghadirkan program – program inovatif melalui rangkaian diskon dan 

cashback reward yang dapat Anda nikmati sepanjang tahun.”  

 

”PermataHeroCard adalah solusi berbelanja pintar dan hemat, kami harap melalui program ini para 

pelanggan akan merasakan manfaat positif khususnya untuk menyiasati pengeluaran belanja 

bulanan dan kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat. Ditambah dengan program undian 

”Yuk Belanja” yang berhadiah menarik sebagai apresiasi PermataBank, Hero Supermarket dan Giant 

kepada pelanggan setia kami”, tambah Felyncia, Head of Marketing Giant & Hero Supermarket. 

 

Program undian ”Yuk Belanja” berhadiah grand prize 1 unit Mobil Kijang Innova terbaru, 2 unit 

sepeda motor Honda CB 150R Streetfire, 4 unit logam mulia masing-masing 10 gram dan puluhan 

hadiah menarik lainnya. Program ini akan berlangsung sejak 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 

Januari 2017. Program undian serentak diselenggarakan di 55 gerai Giant Ekstra, 117 gerai Giant 

Ekspres, dan 22 gerai Hero Supermarket di seluruh Indonesia. Caranya sangat mudah, Anda cukup 

berbelanja Rp.250.000 untuk mendapatkan 1 kupon undian, syarat dan ketentuan berlaku. 

 

PermataBank dan HERO Group lewat PermataHeroCard nya ingin menjadi partner setia dalam 

memenuhi kebutuhan  Anda, mulailah untuk logic dalam berbelanja untuk kualitas hidup yang lebih 

baik. Bagi Anda yang ingin mengetahui informasi mengenai PermataHeroCard, Anda dapat dengan 

leluasa mengakses www.permatabank.com/phc. 

 

*menurut survey McKinsey Consumer Insight - 2015 
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Profil PermataBank 

PermataBank telah berkembang menjadi sebuah bank swasta utama yang menawarkan produk dan 

jasa inovatif serta komprehensif terutama disisi delivery channel-nya termasuk Internet Banking dan 

Mobile Banking.PermataBank memiliki visi menjadi Pelopor dalam memberikan solusi finansial yang 

inovatif. Melayani sekitar 2 juta nasabah di 62 kota di Indonesia, per Maret 2016 PermataBank 

memiliki 330 kantor cabang, 22 cabang bergerak (Mobile Branch), tiga payment point, 1.023 ATM 

dengan akses di lebih dari 100.000 ATM (VisaPlus, Visa Electron, MasterCard, Alto, ATM Bersama 

dan ATM Prima) dan jutaan ATM di seluruh dunia yang terhubung dengan jaringan Visa, Mastercard, 

Cirrus. Pengakuan terkini atas pencapaian PermataBank adalah SME Banking terbaik dan Proyek 

CRM terbaik dari The Asian Bankers, Indonesia Record Business untuk PermataKTA Speed dan 9 

Awards dari AsiaMoney 2015 Award sebagai the Best Overall Domestic Cash Management Services 

untuk kategori Small/Medium size. Untuk informasi lebih lanjut  terkait PermataBank tersedia 

melalui website di http://www.permatabank.com. 

 
 
Profil HERO Group 
HERO Group merupakan perusahaan ritel modern pertama di Indonesia yang didirikan oleh 

Almarhum M.S. Kurnia pada tahun 1971. Dalam perkembangannya, HERO Group telah menjadi salah 

satu operator terkemuka di Indonesia untuk supermarket, hipermarket, kesehatan dan kecantikan, 

serta perabot rumah tangga melalui melalui empat bisnis unit yaitu: Hero Supermarket, Giant, 

Guardian, dan IKEA. Terhitung per bulan Juni 2016, HERO Group telah memiliki 476 gerai di seluruh 

Indonesia. Lima penghargaan terakhir yang diterima HERO Group pada tahun 2015 diantaranya: Best 

Brand Platinum 2015 versi Majalah SWA (Giant Ekspres), Indonesia Living Legend Company 2015 

kategori Perusahaan Ritel versi Warta Ekonomi, Asian Corporate Excellence & Sustainability Awards 

2015 – Community Care Company of the Year (CSR Activities), Indonesia Most Experiental Brand 

Activation 2015 for Best of the Best Special Event Category from Mix Marketing Communications of 

SWA Media Group (IKEA), Top Brand Award 2015 in Recognition of Outstanding Achievement in 

Building the Top Brand (Giant Ekstra). Untuk informasi lebih lanjut dapat melalui website: 

http://www.hero.co.id/ 
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