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SEMARAKAN HUT KE-26 ANTV BERI KEJUTAN DI 9 TITIK

Cirebon, 10 Maret 2019 – Memeriahkan hari ulang tahun ke-26 ANTV kembali gelar rangkaian
kegiatan off air menuju Indonesia Keren 4. Dibawah payung Indonesia Keren 4 ANTV hadir
membawa “KEJUTAN ANTV” di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Minggu ini ANTV
mengunjungi masyarakat wilayah Jawa Barat. Duo Serigala, Sendy Ariani (ex JKT 48), Amanda Cuzz
serta Abun Hadi dan Kinaryosih yang merupakan bintang serial Jodoh Wasiat Bapak siap menyapa
masyarakat pada Minggu, 10 Maret 2019 di Lapangan Garuda Melayang (Lapangan Sampoerna),
Plumbon, Depok, Kabupaten Cirebon mulai pukul 09.00 – 17.00 WIB dan disiarkan secara live
melalui facebook ANTVLovers.
Menurut Adrian Ariez Gunawan, Manager Promo Off Air ANTV, rangkaian kegiatan tersebut sudah
kami mulai sejak 14 Februari 2019 lalu meliputi Cantik ANTV di Jakarta, Kejutan ANTV di Ciamis dan
Cianjur (23-24 Februari), Tegal dan Purworejo (2-3 Maret) serta Batang (9 Maret). Sebanyak 9 titik
kegiatan
kami
hadirkan
dalam
rangka
menyemarakan
HUT
ANTV.
“Dengan
mengunjungi wilayah yang berbeda setiap minggunya, kami harap ANTV bisa lebih dekat lagi dengan
pemirsa dan menghibur masyarakat tidak hanya melalui tayangan televisi tetapi juga secara
langsung”, ungkap Adrian.
Kejutan ANTV di Cirebon selain dimeriahkan penampilan dari artis Ibu Kota juga ada kegiatan jumpa
penggemar bintang serial Jodoh Wasiat Bapak. Masyarakat yang hadir dapat berinteraksi langsung
dengan bintang-bintang dan bermain games serta masyarakat yang beruntung juga berkesempatan
memperoleh puluhan hadiah secara gratis.
Selain kegiatan Kejutan ANTV di beberapa wilayah di daerah, ANTV juga mengadakan kegiatan
CSR (Corporate Social Responsibility) rutin yang dilakukan setiap tahunnya dalam rangka merayakan
hari ulang tahun ANTV yaitu Donor Darah. Bekerja sama dengan Bakrie Amanah acara donor darah
telah diadakan di ANTV The Convergence Indonesia lantai 28, Selasa, 5 Maret 2019 pukul 10.00 WIB.
Sebanyak 200 peserta mengikuti proses donor darah dan juga pemeriksaan kesehatan meliputi cek
tekanan darah, gula darah, kolestrol dan asam urat secara gratis. Acara ini dibuka untuk karyawan
ANTV dan karyawan dari Group Bakrie.
Selain wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, ANTV juga akan hadir di wilayah Ngawi (16 Maret) dan
Ponorogo (17 Maret), Jawa Timur. Total sebanyak 9 titik kegiatan kami hadirkan dalam rangka
menyemarakkan HUT ANTV. “Semoga rangkaian kegiatan off air ANTV Indonesia Keren 4 dapat
menjadi kado istimewa pemirsa setia ANTV", ungkap Adrian.
Sebelumnya, ANTV juga menggelar kegiatan Kejutan ANTV di Lapangan Limpung, Batang, Jawa
Tengah pada Sabtu, 9 Maret 2019. Kejutan ANTV di Batang dimeriahkan dengan kehadiran dari
bintang Jodoh Wasiat Bapak yaitu Chika Waode dan Reiner Manopo serta penampilan dari Jihan
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Audy, Ucie Sucita dan Ifny. Selain dihibur dengan sederet penampilan dari artis Ibu Kota, para
pengunjung yang hadir pada acara juga berkesempatan memenangkan undian berupa puluhan
hadiah menarik lainnya secara gratis.
****
Tentang ANTV
PT Cakrawala Andalas Televisi atau yang lebih dikenal dengan sebutan ANTV hadir sebagai stasiun televisi
swasta di Indonesia yang menyajikan beragam tayangan hiburan yang berkualitas, menarik serta menambah
wawasan dan pengetahuan masyarakat Indonesia. Awalnya ANTV adalah stasiun televisi local yang siarannya
di wilayah Lampung dan sekitarnya. Dengan izin siaran lokal ANTV mengudara selama lima jam sehari,
kemudian ANTV mendapat Izin Siaran Nasional dari Menteri Penerangan RI dengan No. 207/RTF/K/I/1993 tgl
30 Januari 1993. Sepuluh hari setelah izin tersebut keluar ANTV dapat melakukan siaran secara nasional. Tepat
1 Maret 1993 untuk pertama kalinya ANTV memproduksi program sendiri berupa liputan berita aktual jalannya
Sidang Umum DPR/MPR. Saat itu ANTV berhasil melakukan siaran langsung meliput jalannya kegiatan penting
kenegaraan. Momen istimewa itu yang dijadikan sebagai hari lahirnya ANTV, kini lebih dari 26 tahun ANTV
menemani masyarakat pemirsanya dengan program-program terbaik.
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