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SIARAN PERS 

Untuk Segera Disiarkan 

 

 

All Nippon Airways dan HSBC adakan “HSBC-ANA Business Class Seat Showcase & Travel Fair”  

- ANA’s Business Class Seat Showcase Pertama di Indonesia - 

 

Jakarta, 18 Oktober 2018 – Maskapai penerbangan Jepang berbintang 5, All Nippon Airways Co., Ltd, 

Kantor Perwakilan Jakarta (ANA) bekerja sama dengan PT HSBC Indonesia (HSBC) untuk 

menyelenggarakan pameran HSBC-ANA Business Class Seat Showcase & Travel Fair. Pameran business 

class seat ini adalah kali pertama ANA melakukan pameran fasilitas business mereka di Indonesia dan 

akan berlangsung dari 18-21 Oktober 2018 di Grand Ballroom 3, Pullman Hotel Central Park. Selain 

pameran business class seat showcase, ANA dan HSBC juga akan mengadakan travel fair di atrium mal 

Central Park. 

 

Saat ini ANA telah mengoperasikan tiga penerbangan dalam sehari dari Jakarta ke Tokyo. Penerbangan 

internasional ke Tokyo pun terhubung ke lebih dari 40 rute domestik di Jepang. Hal ini memungkinkan 

wisatawan Indonesia untuk menjelajahi kota-kota lain di Jepang. Selain itu, bagi penumpang yang akan 

pergi ke Amerika dan Eropa dapat transit di Tokyo dengan mengambil penerbangan penghubung dengan 

waktu yang singkat menuju ke 11 kota di Amerika. 

 

■Business Class Seats ANA 

 

ANA memiliki 2 tipe kursi Business Class baru yang akan ditawarkan, yaitu Staggered Seat dan Cradle Seat 

yang akan tersedia untuk rute penerbangan Jakarta-Jepang and Jepang-Amerika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Staggered Seat 

Keunggulan yang ditawarkan seat tipe pertama Staggered Seat adalah letak kursi yang disusun secara 

berbaris, jadi setiap tamu memiliki akses lorong kabin langsung sehingga penumpang tidak perlu 

khawatir terganggu dengan tamu lainnya saat ingin meninggalkan kursi saat penerbangan. Tidak hanya 

itu, seat ini dapat dibaringkan sampai 180 derajat atau sering juga disebut full-flat bed. ANA adalah 

maskapai penerbangan Jepang pertama yang memiliki seat yang dapat dibaringkan sampai 180 derajat 

dan disusun secara berbaris.  

Selain full-flat bed, kursi ini juga memiliki beberapa fungsi seperti tempat penyimpanan untuk barang 

besar di bawah layar and tombol “Do not disturb” yang dapat dinyalakan apabila ingin beristirahat. 

Staggered seat ini dapat dinikmati pada penerbangan malam hari Jakarta-Haneda (NH856) dan semua 

Staggered Seat Cradle Seat 
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penerbangan dari Jepang untuk tujuan Amerika. 

 

- Cradle Seat 

Business class seat yang kedua adalah Cradle seat, dimana penumpang dapat rileks di kursi yang luas 

dengan lebar 59 inch dan tidur dengan nyaman seperti di keranjang bayi. Tempat meletakkan kaki atau 

yang biasa disebut footrest pada seat ini dapat diatur sampai 4 arah. Cradle seat ini dapat dinikmati pada 

rute penerbangan Jakarta-Narita (NH836) maupun Jakarta-Haneda (NH872) yang berangkat pada pagi 

hari dari Jakarta. 

 

Selain fasilitas tertera, kedua seat tersebut juga memiliki lampu personal, meja makan yang besar dan 

luas, stop kontak, dan port USB. 

  

Mr. Nishigori, Chief Representative, All Nippon Airways, Jakarta juga mengatakan “Kita mengadakan 

HSBC-ANA Business Class Seat Showcase & Travel fair karena kita ingin mengenalkan kualitas servis 

business class kita agar customer di Indonesia mendapatkan pengalaman terbang yang lebih nyaman”. 

 

Ms. Dewi Tuegeh, SVP & Head of Customer Value Management, PT HSBC Indonesia mengatakan, “Kita 

berkolaborasi dengan ANA dikarenakan saya melihat adanya kesamaan dalam visi untuk memberi 

pengalaman terbaik kepada customer. Untuk customer yang memiliki antusiasme tinggi dalam traveling, 

bukan hanya di Asia, kita juga memfasilitasi penerbangan untuk ke Amerika. Kolaborasi ini akan memberi 

nilai yang akan dinikmati para customer. 

 

 

■Inflight Entertainment dengan Wide Touch Screen  

 

Kedua fasilitas, Staggered Seat and Cradle Seat memiliki wide touch screen yang luas (Staggered seats 

18inch, Cradle seats 12.1inch) untuk menikmati entertainment selama penerbangan. Penumpang juga 

dapat menikmati film, musik, program TV termasuk CNN, Sport 24, dan NHK World Premium (SKY LIVE 

TV), E-books (majalah/Koran/komik) bahkan game selama penerbangan. 

 

 

■Santapan Business Class Standar Jepang 

 

Purantara Inflight Catering telah menjadi solusi provider makanan selama tiga tahun beruntun sejak 

tahun 2015 untuk penerbangan ANA Jakarta-Narita/Haneda. Di balik dapur Purantara Inflight Catering, 

Chef asal Jepang Mr. Kenzo Yoshikawa menerapkan metode Jepang untuk memastikan pengiriman 

makanan yang tepat waktu disertai pemilihan bahan baku yang dengan sigap dapat menanggapi 

permintaan customer. 

 

Sesuai dengan International Food Safety Standard, Purantara Inflight Catering juga berkomitmen untuk 

mengimplementasikan ISO 22000:2005 Food Safety Management System dengan penerapan prinsip 

HACCP yang disertifikasi SAI Global Australia. Sebagai tambahan, Purantara Inflight Catering juga 

menyediakan Halal food yang telah disertifikasi Majelis Ulama Indonesia(MUI) yang diperbaharui setiap 

dua tahun sekali. 
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■Program dan Penawaran Spesial di HSBC – ANA Travel Fair 

 

Di waktu yang sama dengan pameran Business Class Seats Showcase di Pullman Hotel Central Park, HSBC 

– ANA Travel Fair juga akan diselenggarakan di atrium mal Central Park. Travel fair kali ini menawarkan 

berbagai promosi menarik untuk semua orang yang berencana melakukan perjalanan ke luar negeri, 

terutama ke Jepang dan Amerika. Melalui acara ini, ANA dan HSBC akan memberikan penawaran khusus 

secara ekslusif kepada para pengunjung.  

 

Penawaran Spesial dari ANA 

- Dari Jakarta ke Jepang mulai dari Rp 5,2 juta sebelum cashback 

- Dari Jakarta ke Amerika mulai dari Rp 10,5 juta sebelum cashback 

- Dari Jakarta ke Eropa mulai dari Rp 15,4 juta sebelum cashback 

- Giveaway 787pen(pen dengan desain pesawat diatas), memo A5, botol minum, kantung travel untuk   

pelanggan yang telah membeli tiket 

 

Penawaran Spesial dari HSBC Indonesia 

HSBC Indonesia menyediakan fasilitas ekslusif kepada pemilik kartu kredit HSBC. Semua transaksi di 

travel fair dengan menggunakan kartu kredit HSBC akan mendapatkan: 

   - Cashback sampai dengan Rp 1,5 juta untuk lebih dari 2000 pemegang kartu kredit HSBC 

- Voucher shopping gratis sampai dengan Rp 1 juta untuk lebih dari 1000 pemegang kartu kredit     

HSBC 

- Cicilan 24x 

- Gratis bag travel ukuran medium 

- Gratis modem Wifi 

- Asuransi perjalanan gratis dan tambahan limit kredit  

- 3x ANA Miles untuk tiket business class ke Jepang 

 

Ms. Dewi Tuegeh, SVP & Head of Customer Value Management, menunjukkan bahwa PT HSBC Indonesia 

akan memberi pengalaman luar biasa kepada customer bahkan sebelum travel fair dimana sejumlah 

kelas akan dibuka untuk memberi pengalaman traveling yang lebih bermakna. Dimulai dari kelas 

fotografi sampai edukasi, travel fair kali ini akan memberi paket traveling yang lengkap dan menyeluruh. 

 

Destinasi menarik yang tersedia di HSBC-ANA Travel Fair: 

- Jepang 

Tokyo, Hiroshima, Okinawa, Sapporo, Hakodate, Nagoya, Nagasaki, Fukuoka, Toyama, Komatsu, 

Sendai, Osaka  

- Amerika 

New York, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Houston, Chicago, Washington D.C., Honolulu, 

Vancouver, Mexico City 

-   Eropa 

    Paris, Munich, Frankfurt, London 

 

 

 

 

＜Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi＞ 

Vector Indonesia – Samuel Godfried K. 

Tel: 021-5735-0976  Email: samuel@vectorgroup.co.id 

 


