Foto Rilis
AXA Mandiri Ajak Masyarakat Hidup Sehat dengan Gelar Demo Masak
Makanan Bergizi Bersama Chef Edwin Lau di Acara Bulan Inklusi Keuangan
Jakarta, 29 Oktober 2022 – PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) menghadirkan Healthy Chef Edwin Lau
di acara puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Sabtu
(29/10/2022). Dalam acara tersebut Edwin Lau mempraktekkan cara mempersiapkan masakan menggunakan bahan
dasar yang sehat seperti sayur dan buah.
Di momen yang sama, Edwin juga mengajak pengunjung memulai gaya hidup sehat dengan mengikuti program AXA
Mandiri Fit Challenge. AXA Mandiri FIT Challenge adalah sebuah program yang menghadirkan beragam tantangan
kesehatan untuk mencapai tubuh yang sehat dan bugar. Program AXA Mandiri Fit Challenge menghadirkan beragam
informasi, inspirasi, tips praktis dan mudah diterapkan sehari-hari seputar olahraga, makanan sehat serta kesehatan
mental. Program tersebut terbuka untuk umum dan gratis dengan cara mendaftarkan diri di
www.axamandirifitchallenge.com dengan syarat dan ketentuan berlaku.
"25 tahun lebih saya menjalani pola hidup sehat, saya menyadari bahwa makanan sehat tetap menjadi kunci utama
yang bisa membuka setiap potensi terbaik yang kita miliki. It makes you feel good and it makes you look good!" tutur
Edwin Lau.
***

Tentang AXA Mandiri

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) merupakan perusahaan asuransi
jiwa patungan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan National Mutual
International Pty. Limited (AXA Group). Telah hadir selama 18 tahun di Indonesia
untuk memberdayakan masyarakat dalam memiliki kualitas kehidupan yang lebih
baik. AXA Mandiri melayani masyarakat dengan menyediakan beragam solusi
produk inovatif, sesuai dengan kebutuhan perlindungan masyarakat di antaranya,
asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, dana pensiun (DPLK AXA
Mandiri), hingga perencanaan keuangan masa depan. AXA Mandiri telah melayani
lebih dari 4 juta masyarakat Indonesia yang didukung oleh lebih dari 2.300 Financial
Advisor yang tersebar di lebih dari 1.540 kantor cabang Bank Mandiri dan Bank
Syariah Indonesa di seluruh Indonesia, serta lebih dari 370 Tele-Sales dan
Corporate Sales officer.

Corporate Communications
Syariah

AXA Mandiri meraih beragam apresiasi publik di antaranya The Insurance Asia
Award 2021 kategori CSR Initiative of the Year dan Marketing Initiative of the Year
dari Insurance Asia Magazine, Contact Center Service Excellent Award selama
enam tahun berturut-turut (2017-2022) dari Majalah Marketing & Carre, Indonesia
Trusted Company tahun 2021 dari The Indonesia Institute for Corporate
Governance (IICG) yang bekerja sama dengan Majalah SWA. AXA Mandiri berizin
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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