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APPSCLUSIVE FANTASTIX 
BIG SALE 50% dan pengundian Fantastix Tahap 1 Siap Meriahkan Acara 
 
Jakarta, 27 Februari 2016, - Tiket.com sebagai pioneer Online Travel Agent di Indonesia, makin 
memantapkan diri untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Hal ini 
dibuktikan melalui acara Tiket.com Appsclusive Fantastix yang diselenggarakan Sabtu, 27 Februari 
2016 di Bintaro Xchange, Tangerang Banten. 

Chief Communication Officer & Co-Founder Tiket.com, Gaery Undarsa, mengatakan, acara ini 
merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Tiket.com dalam rangka mengajak masyarakat 
untuk memaksimalkan penggunaan gadget sebagai penunjang kemudahan traveling mereka. 
“Salah satu caranya adalah menggunakan aplikasi Tiket.com yang banyak menawarkan 
keuntungan dan nilai lebih dibanding bertransaksi melalui desktop. Aplikasi Tiket.com sendiri, 
sudah tersedia di Google Play dan Apple Store dan dapat diunduh secara gratis” Tambah Gaery 

Melalui aplikasi Tiket.com, pelanggan diajak untuk menggunakan cara  mudah dan praktis dalam 
melakukan transaksi dalam memenuhi kebutuhan travelingnya dimana saja dan kapan saja.  
Promo-promo khusus juga diberikan di aplikasi Tiket.com beserta penawaran harga yang lebih 
murah dibandingkan bertransaksi di desktop. Pelanggan juga bisa secara langsung melihat nilai TIX 
poin dan bisa menukarkan TIX poin yang telah dimiliki melalui aplikasi Tiket.com. Selain itu, cukup 
dengan menunjukan virtual card yang ada di aplikasi Tiket.com, pelanggan bisa mendapatkan 
penawaran dan diskon menarik dari merchant-merchant yang bekerjasama dengan Tiket.com.  

Dalam acara Tiket.com Appsclusive Fantastix ini, pelanggan yang datang bisa berkesempatan 
mendapatkan Appsclusive BIG SALE 50% untuk pemesanan tiket pesawat dan booking hotel 
melalui aplikasi Tiket.com dengan bertransaksi langsung di tempat acara. Tak hanya itu, Tiket.com 
juga memberikan hadiah tambahan berupa travel voucher kepada pelanggan yang bertransaksi 
dengan nilai total pembelian paling tinggi selama acara berlangsung. 

Acara Tiket.com Appsclusive Fantastix ini akan di tutup dengan pengundian Fantastix tahap 1 yang 
membagikan berbagai hadiah menarik seperti; motor, TV, gadget, paket wisata ke Bali, koper travel 
dan ratusan hadiah menarik lainnya. Pengundian Fantastix sendiri merupakan salah satu program 
undian berhadiah yang di buat khusus untuk pelanggan Tiket.com. Pelanggan bisa mendapatkan 
nomor undian hanya dengan menukarkan TIX point yang mereka dapat setelah berbelanja di 
Tiket.com. Bagi pelanggan yang belum beruntung dalam pengundian kali ini, masih ada 3 
kesempatan pengundian lagi untuk menukarkan TIX Poin mereka. Masih ada ratusan hadiah 
menarik yang siap dibagikan dalam pengundian Fantastix selanjutnya, salah satunya adalah hadiah 
utama  1 unit mobil Nissan X-Trail yang siap di bagikan pada pengundian tahap akhir. 
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