Siaran Pers

DUKUNG PARA ATLET SPECIAL OLYMPICS INDONESIA,
MATAHARIMALL.COM DONASIKAN RP 200.000.000,Jakarta, 13 Juli 2015 – Didukung oleh Lippo Group dan PT Multipolar Tbk, pada hari ini MatahariMall.com
secara simbolis menyerahkan donasi sponsor sebesar Rp 200 juta kepada Special Olympics Indonesia
(SOIna) yang akan mewakili Indonesia di Special Olympics World Summer Games (SOWSG) ke-14 yang
berlangsung pada tanggal 21 Juli sampai 2 Agustus 2015 di Los Angeles, AS.
Penyelenggaraan acara simbolis yang diadakan di Hotel Arydauta Semanggi ini juga dihadiri oleh para
petinggi Lippo Group, Chairman dan CEO MatahariMall.com, Ketua Umum Pengurus Pusat SOIna beserta
sejumlah atletnya. Susunan acara diawali dengan sambutan dari pihak Lippo Group dan MatahariMall.com,
disambung dengan sambutan dari SOIna, kemudian dilanjutkan dengan testimoni dari para atlet dan
ditutup dengan foto bersama oleh seluruh pihak.
Rencananya delegasi SOIna akan mengirimkan 42 atlet yang telah terpilih melalui seleksi pada PORNAS
2014 dengan total 61 orang perwakilan. Sebagai lembaga nirlaba yang berdiri sejak tahun 1989, SOIna
dinilai telah berhasil mencapai visinya untuk memberdayakan penyandang tunagrahita untuk jadi produktif,
diterima, dan dihargai masyarakat sebagai warga yang setara melalui pembinaan olahraga. Sedangkan
SOWSG sendiri merupakan ajang kompetisi olahraga tingkat dunia bagi para atlet tunagrahita dari berbagai
negara. Dengan estimasi 7.000 atlet dari 170 negara, SOWSG bukan hanya menjadi ajang untuk bertanding
tapi juga menjadi wadah untuk menjalin persahabatan antar pesertanya.
Seperti disampaikan Bapak Emirsyah Satar selaku Chairman MatahariMall.com “Dukungan ini merupakan
wujud dari kepedulian sosial dari Lippo group, Multipolar, serta MatahariMall.com dan kami sangat senang
bisa memberikannya kepada atlet-atlet ini. Kami harap dukungan ini dapat membawa manfaat baik bagi
persiapan delegasi SOIna sehinggan tahun ini para atlet kembali mampu membawa pulang prestasi yang
membanggakan bangsa Indonesia.”
MatahariMall.com, eCommerce No.1 dan terbesar di Indonesia, menyediakan lebih dari ratusan ribu pilihan
produk dari segala kebutuhan dengan harga terbaik, mulai dari fesyen, kesehatan & kecantikan, gadget&
elektronik, lifestyle, hobi, keperluan rumah tangga, dan lainnya. Didukung oleh perusahaan ritel multiformat terbesar di Indonesia, Lippo Group, yang juga mengelola Matahari Department Store dan
Hypermart, MatahariMall.com juga merupakan online marketplace pertama di Indonesia yang mengadopsi
sistem belanja “O2O” (Online-to-Offline dan Offline-to-Online), di mana para customer yang sudah
menyelesaikan transaksi dapat mengambil dan mengembalikan produk di ratusan cabang Matahari
Department Store di seluruh Indonesia.
Tentang Multipolar
Multipolar, salah satu perusahaan Lippo Group, merupakan holding company yang sebagian besar fokusnya diarahkan pada
sektor ritel makanan (hipermarket dan supermarket) dan sektor pusat perbelanjaan. Aset penggerak utamanya adalah
Matahari Putra Prima (MPPA) dengan kepemilikan 50,2% dan Matahari Department Store (MDS) dengan kepemilikan 20,5%.
MPPA memliki pangsa pasar sebesar 32% pada jaringan hipermarket terluas di Indonesia dan MDS memiliki 33% pangsa
pasar sebagai pusat perbelanjaan terluas se-Indonesia. Selain di ritel, Multipolar juga memiliki 80% saham di Multipolar
Technology (MLPT), sebagai sistem teknik informasi yang terintegrasi, penyedia layanan outsourcing dan berbagai
kebutuhan lainnya di bidang Teknologi, Multimedia dan Telekomunikasi, serta di berbagai unit bisnis lainnya.
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