
 

Berbagi Kebahagiaan Dalam Rangkaian Acara 25 Tahun Adira Finance 

(Jakarta, 13/11) Tepat pada tanggal 13 November 2015, Adira Finance telah 
menginjak usia peraknya, 25 tahun sudah Adira Finance tumbuh dan 
berkembang menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia. 
25 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk berkembang, bukanlah usaha yang 
mudah juga untuk menjadi yang terbaik, oleh karena itu untuk mensyukuri apa 
yang telah telah tercapai, Adira Finance mengadakan serangkaian acara yang 
diadakan di seluruh jaringan bisnis yang tersebar di Indonesia. 

Dimulai dari acara donor darah yang dilakukan serentak pada 12 November 
2015 di Kantor Pusat dan 9 Area, lalu pada hari ulang tahun Adira Finance 
disyukuri bersama anak Yatim Piatu diseluruh Indonesia serentak diseluruh 
cabang Adira Finance dengan mengundang dan memberikan bantuan kepada 
anak Yatim Piatu yang diwakilkan oleh 25 anak disetiap cabang, tidak hanya itu 
Adira Finance juga memberikan santunan yang diperuntukan membantu biaya 
sekolah anak yatim melalui program Senyum Sahabat Adira. Dimana program ini 
mengumpulkan foto senyum yang diunggah seluruh masyarakat indonesia 
dengan memberikan hashtag senyumsahabatadira, setiap foto dihargai sebesar 
Rp. 2500,- hingga saat ini telah berhasil terkumpul sebanyak 36.000 foto hal ini 
melampaui target Adira Finance sebanyak 25.000 Foto. Seluruh hasil dari 
program ini akan dibagikan kepada 9 area Adira Finance untuk disalurkan 
kepada anak Yatim Piatu yang membutuhkan bantuan biaya sekolah. 

Dalam perayaan HUT 25 tahun Adira Finance juga dilakukan pemberian 10.000 
balon kepada para nasabah yang melakukan transaksi dikantor cabang, sebagai 
simbol positif Adira Finance yang akan terus memberikan keceriaan dan 
kebahagiaan bagi para sahabatnya. Tak hanya berhenti sampai disitu, sebagai 
bentuk apresiasi Adira Finance kepada karyawan dan keluarganya, diadakan 
Family Colour Fun Walk, yaitu jalan sehat bersama Gardira dan keluarga yang 
berlangsung meriah itu diadakan di Car Free Day jalan Jend. Sudirman, jakarta. 
Dihadiri oleh jajaran BOD Adira Finance, Gardira Kantor Pusat dan cabang-
cabang di area Jakarta, serta partisipasi dari karyawan Bank Danamon dan Adira 
Insurance. 

Selamat ulang tahun Adira Finance, semoga dapat selalu memberikan manfaat 
bagi masyarakat Indonesia tidak hanya diusia 25 tahun saja, tetapi terus 
memberikan keuntungan yang berkesinambungan kepada seluruh Gardira, 
nasabah, mitra bisnis dan masyarakat pada umumnya. 

 


