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Untuk segera disiarkan

60 E-COMMERCE HADIRKAN DISKON TERBESAR TENGAH TAHUN
DI MAYDAY MADNESS 2019
Banjir Diskon dan Voucher Gratis

Jakarta, 25 April 2019 – Hari buruh yang lahir dari berbagai rentetan perjuangan para
pekerja dalam merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial, tak hanya dirayakan oleh
segelintir pihak. Sejak 4 tahun terakhir, para praktisi e-commerce dan UKM telah
bersama-sama menghadirkan semangat hari buruh melalui perayaan online campaign
bertajuk Mayday Madness!
Menginjak tahun ke-4, ada lebih dari 60 E-Commerce dan UKM di Indonesia yang akan
memeriahkan perayaan Mayday Madness, tepat 1 Mei mendatang. Pesta diskon belanja
online yang turut didukung oleh BCA ini menghadirkan diskon besar-besaran dari berbagai
kategori, seperti elektronik, fashion, kosmetik, kesehatan dan sebagainya.

Ketua Panitia Mayday Madness, Taufik Darmawan mengapresiasi konsistensi para praktisi
E-Commerce dan UKM di Indonesia dalam menghadirkan program terbaik bagi konsumen
yang semakin dekat dengan layanan belanja online. “Mayday Madness bukan hanya
diprakarsai oleh para penyelenggara, tapi semangat yang sama hadir dari seluruh peserta
yang tahun ini diikuti oleh lebih dari 60 E-Commerce dan UKM di Indonesia. Selain
menargetkan revenue & traffic hingga 5x lebih tinggi dari hari normal, kami turut berharap
acara Mayday Madness dapat hadir sebagai pilihan para konsumen untuk mendapatkan
harga fantastis yang turut didukung dari kenyamanan berbelanja yang terpercaya dan dapat
diandalkan.”
Pengalaman berbelanja yang sangat mudah dapat diakses melalui www.itsmayday.com
oleh para konsumen di Indonesia, dengan pilihan diskon dari puluhan E-Commerce dan
UKM. Jutaan produk dihadirkan dengan potongan harga cuma-cuma yang dapat diakses
hanya empat hari!
Program yang berlangsung selama 4 hari ini dimulai dengan promo diskon hingga 50%,
pada 30 April – 3 Mei. Semua konsumen dapat nikmati diskon khusus selama 4 hari.
Dan, tepat pada 1 Mei konsumen akan dimanjakan dengan promo 1 hari (Crazy Coupons),
dimana konsumen akan mendapatkan promo besar-besaran dengan menggunakan kode
voucher MAYDAY19 di semua E-Commerce website partner.
Bukan hanya itu, khusus di tanggal 2 dan 3 Mei, akan ada promo MIDDAY MADNESS,
yakni terbatas hanya di jam 09.00 – 18.00 WIB, untuk mendapatkan diskon 50% di semua
E-Commerce partner.

Bapak Prayudho Rahardjo,General Manager ACCESSTRADE INDONESIA mengatakan,
“Untuk mendukung perkembangan bisnis E-Commerce yang sangat pesat, dibutuhkan
sebuah channel marketing yang dapat membantu menaikkan ROI tanpa menguras
marketing budget. Dengan Affiliate Marketing yang menggunakan CPA (Cost per Action )
Model dimana merchant hanya membayar transaksi yang terkonfirmasi, tentunya akan
mengoptimalkan biaya, Model ini akan membantu para pelaku E-Commerce untuk
mengoptimalkan campaign Mayday Madness agar lebih efektif dan efisien.”
Taufik berharap, Mayday Madness 2019 yang telah menjadi Festival E-Commerce terbesar
di tengah tahun 2019 ini, turut berkontribusi dalam perkembangan ekonomi digital, serta
industri belanja online. Memberikan pengaruh terhadap kenaikan omzet penjualan dari
setiap e-commerce yang terlibat, serta menciptakan pengalaman belanja yang cermat bagi
para konsumen.
Mayday Madness 2019 disponsori oleh Bank BCA. Turut didukung oleh Accestrade, dan
GoWork. Program ini turut diorganisir oleh Travellersid, Blibli.com, Hargadunia.com, ICDX,
ilotte.com, Luxatme, Oktagon, Pasarwarga,com, Prelovedbydela.com, ruparupa.com. Juga
media partner Accesterade dan Semuasale.
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