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CITILINK LUNCURKAN BETTERDEALS 9.9, BERIKAN PENAWARAN MENARIK UNTUK PELANGGAN 

Tangerang, 9 September 2021 – Maskapai penerbangan Citilink meluncurkan program BetterDeals 

9.9 dengan memberikan beragam potongan harga tiket hingga produk ancillary dengan periode 

pemesanan mulai hari ini (9/9) hingga 13 September 2022. 

“Citilink terus berupaya menyediakan kemudahan perjalanan bagi pelanggan dengan menawarkan 

harga yang terjangkau dengan berbagai program menarik yang dapat dinikmati, agar masyarakat 

dapat kembali melakukan perjalanan dengan transportasi udara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk 

komitmen Citilink dalam mendukung percepatan pemulihan industri pariwisata maupun ekonomi 

nasional,” ujar Direktur Utama Citilink Dewa Kadek Rai di Tangerang, Jumat (9/9).  

Berbagai program menarik yang ditawarkan di antaranya adalah potongan harga tiket hingga 20%, 

tambahan potongan harga sebesar 20% untuk pembelian tiket pulang – pergi (pp). dan tambahan 

potongan harga hingga Rp 1.000.000 dengan pembayaran melalui bank partner. Selama program 

berlangsung, Citilink juga menawarkan harga terbaik mulai dari Rp 990.000 untuk perjalanan pulang 

– pergi (pp) ke luar negeri, melalui flash sale yang berlangsung dari jam 11.00 hingga 13.00 WIB. 

Selain potongan harga tiket, Citilink juga memberikan potongan harga sebesar 20% untuk pembelian 

seat regular, diskon redemption sebesar 30%, welcome bonus sebesar 299 miles, Flash Sale 

Redemption LinkMiles product non-air mulai dari 9 miles, dan beragam program menarik lainnya. 

Program BetterDeals 9.9 Citilink dapat dinikmati oleh pelanggan yang melakukan transaksi melalui 

situs resmi Perusahaan yakni www.citilink.co.id atau aplikasi mobile betterFly Citilink dengan mengacu 

pada syarat dan ketentuan yang berlaku. Informasi lebih lanjut mengenai program BetterDeals 9.9 

dapat mengakses laman www.citilink.co.id/betterdeals-9-22.  

Dewa menambahkan bahwa ke depannya, Citilink akan memberikan beragam kejutan-kejutan 
menarik lainnya sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam menyediakan kemudahan perjalanan 
bagi pelanggan. 

Citilink senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang ketat di seluruh lini operasional 
penerbangannya, baik dari pre-, in-, hingga post-flight dengan mengacu pada ketentuan protokol 
kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah untuk dapat memastikan seluruh penerbangan berjalan 
secara optimal dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keamanan bagi seluruh pelanggan.  

 

 

Tentang Citilink 

 

Citilink merupakan maskapai penerbangan yang berada di bawah naungan Garuda Indonesia Group 

yang melayani penerbangan dengan sistem dari kota ke kota. 

Sebagai bukti keberhasilan dalam komitmen meningkatkan pelayanan pada pelanggan, Citilink telah 

meraih beberapa penghargaan seperti penghargaan Top IT Implementation Airlines Sector dari 

Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2017, penghargaan Transportation Safety 

Management Award dari Kementerian Perhubungan di tahun 2017, akreditasi bintang empat dari 
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 badan pemeringkat industri aviasi dunia, Skytrax selama dua tahun berturut-turut dari tahun 2018, 

penghargaan TripAdvisor Traveler’s Choice Award yang telah diperoleh selama tiga tahun berturut-

turut dari tahun 2018, meraih predikat 4-Star Low-Cost Airline versi Airline Passenger Experience 

(APEX) untuk ketiga kalinya, meraih predikat 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating dari Skytrax, serta 

berbagai penghargaan bergengsi lainnya. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang Citilink dapat mengunjungi situs www.citilink.co.id, halaman 

Facebook FanPage Citilink, Twitter @citilink dan Instagram @citilink. 

 

Diah Suryani Indriastuti 

VP Corporate Secretary & CSR 

PT Citilink Indonesia 
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