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KESEHATAN YANG TERJANGKAU 

 
Jakarta, 23 Mei 2019 – ALODOKTER, super app kesehatan 

nomor 1 di Indonesia, meresmikan kolaborasi dengan Century 

yang merupakan salah satu jaringan farmasi terbesar di 

Indonesia. Kolaborasi ini memiliki visi untuk menciptakan 

sinergi layanan kesehatan terbaik yang memberikan banyak 

keuntungan bagi keluarga muda modern Indonesia. Acara hari 

ini dihadiri oleh Suci Arumsari selaku Co-founder dan Direktur 

ALODOKTER, Oki Iqbal selaku Group Head Business 

Development Century, serta Intan Nuraini selaku Selebriti.  

 “Sebagai platform kesehatan yang diakses lebih dari 20 juta 

pengguna aktif setiap bulannya, sudah menjadi visi 

ALODOKTER untuk menjadi platform yang memberikan solusi 

dan dukungan kesehatan terlengkap kepada keluarga muda 

modern Indonesia. Untuk memenuhi visi tersebut, kami 

bekerjasama dengan brand-brand terpercaya guna 

menyempurnakan layanan ALODOKTER, salah satunya dengan 

Century. Karena itu kami sangat berharap kerjasama ini dapat 
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memberi banyak keuntungan kepada pengguna ALODOKTER 

dan pelanggan Century, di mana mereka dapat membeli obat-

obatan dan kebutuhan daily care lainnya dengan mudah dan 

harga yang sangat terjangkau.” kata Suci Arumsari, Co-

founder dan Direktur ALODOKTER.  

“Century yakin dengan menjalin kolaborasi bersama 

ALODOKTER, Inovasi kami dapat memberikan pelayanan 

terbaik demi kesehatan pelanggan seutuhnya. Dengan 

kolaborasi ini, sekarang kartu membership kami dapat diakses 

di aplikasi ALODOKTER, sehingga pelanggan kami juga dapat 

menikmati fitur-fitur unggulan yang ada di aplikasi 

ALODOKTER. Keuntungan yang akan didapatkan adalah  

potongan sebesar 5% unlimited tanpa minimum 

pembelanjaan, serta ada tambahan cashback sebesar 30% 

apabila membayar dengan OVO di Century dan Apotek 

Generik.” Ujar Oki Iqbal selaku Group Head Business 

Development Century. 

Kini hanya dengan menunjukkan aplikasi ALODOKTER di 

Century dam Apotek Generik, pengguna ALODOKTER dan 

pelanggan Century bisa mendapatkan potongan sebesar 5% 

tanpa minimum transaksi, serta ada tambahan cashback 

sebesar 30% apabila melakukan pembayaran menggunakan 

OVO dengan  syarat dan ketentuan yang berlaku.  

Untuk informasi lebih lanjut terkait ALODOKTER, silakan 

mengunduh langsung aplikasi ALODOKTER di Google Play 

Store dan Apple Store, website ALODOOKTER di 

www.alodokter.com, dan sosial media ALODOKTER; 

http://www.alodokter.com/


Instagram @alodokter_id , facebook/alodokter ,  dan Youtube 

ALODOKTER.  
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Untuk pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi: 
 
Arian Vivaldi 
Head of Marketing ALODOKTER 
T: +622125981930  
Satrio Tower Building, Kuningan, Jakarta 
 
Lolo Sianipar 
PR Consultant untuk ALODOKTER 
M: +62 816 99 6007 
Lolo@PiarConsulting.com  
 
 
Tentang ALODOKTER  
Alodokter adalah super app yang menjadi solusi kesehatan 

menyeluruh keluarga muda modern Indonesia. Saat ini 

ALODOKTER diakses lebih dari 20 juta pengguna aktif setiap 

bulannya. Terdapat 5 fitur utama dalam aplikasi ALODOKTER, 

pertama adalah fitur Chat Bersama Dokter, dimana pasien 

dapat memperoleh jawaban akurat dan respon yang cepat 

terkait masalah kesehatan yang dialaminya. Di fitur ini, pasien 

akan serasa memasuki rumah sakit digital terbesar yang di 

dalamnya terdapat banyak dokter, mulai dari dokter umum 

hingga spesialis. Kedua adalah konten artikel dan video, ketika 

keluarga muda Indonesia butuh informasi lengkap, mudah 
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dimengerti, dan akurat mengenai cara mencegah suatu 

penyakit. Saat pasien ingin melakukan pemeriksaaan lebih 

lanjut dan mendapatkan treatment terbaik, maka mereka 

dapat menggunakan fitur Booking Dokter dan Rumah Sakit di 

ALODOKTER yang di dalamnya terdapat 20,000 dokter & lebih 

dari 500 rumah sakit. Jika pasien membutuhkan solusi terkait 

ongkos pengobatan, mereka dapat menggunakan proteksi 

ALODOKTER yang bermitra dengan AXA Insurance untuk 

mendapatkan proteksi berpremi rendah dengan banyak 

manfaat. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga modernakan 

belanja obat, vitamin, ataupun produk daily care lainnya, 

ALODOKTER memiliki fitur ALODOKTER Shop bekerja sama 

dengan Century yang memberikan cara mudah dan hemat 

berbelanja produk kesehatan. 

Tentang Century  
Century adalah apotek modern yang telah berpengalaman 

selama lebih dari 22 tahun melayani kebutuhan akan produk 

kesehatan dan obat- obatan kepada masyarakat. Dengan 

jaringan lebih dari 500 Apotek yang tersebar di kota-kota 

besar di Indonesia, dukungan sumber daya manusia yang 

terlatih dan profesional, sistem informasi yang handal, 

kualitas pelayanan yang prima dan bisnis yang terintegrasi 

dari produk obat dan distribusi, menjadikan apotek Century 

sebagai jaringan apotek terpercaya dan menjadi pilihan 

masyarakat.  

 

 


