INDONESIA

Inspirasi dalam Berinvestasi

FILOSOFI PERUSAHAAN
(Amanat Pemegang Saham)
1.Pro-DEMOKRASI
Mendorong kehidupan yang lebih demokratis, yang mewujudkan keterlibatan
masyarakat secara luas dalam berbangsa dan bernegara.

2. Pro- BISNIS
Mendorong kreativitas dan kewirausahaan masyarakat serta mengurangi intervensi
pemerintah yang menghambat kegiatan bisnis.

3.Pro-PERTUMBUHAN
Mendorong kegiatan usaha yang menopang pertumbuhan ekonomi dan membuka
lapangan pekerjaan.

4.Pro-MERITOKRASI
Mendorong suatu proses seleksi pemimpin dengan memberikan kesempatan dan
penghargaan kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan secara objektif.

5.Pro-PLURALISME
Mendorong penghargaan terhadap perbedaan sebagai bagian integral dari bangsa
Indonesia , yang menjadi sumber kekuatan positif, serta melindungi kaum minoritas.

6.Pro-LINGKUNGAN
Mendorong upaya-upaya penghargaan terhadap lingkungan yang merupakan unsur
penopang utama bagi kehidupan umat manusia.

7.Pro-KOSERVATISME
Menjungjung tinggi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya secara universal, seperti
menolak seks bebas, pornografi, rokok dan narkoba.

8.Pro-PENEGAK HUKUM
menjungjung tinggi penegak hukum demi keadilan dan keterlibatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

9.Pro-PERUBAHAN
Mendorong upaya menuju perubahan yang memberi manfaat bagi kehidupan umat
manusia.

TAGLINE
1. Inspirasi dalam Berinvestasi
2. Jangan Berinvestasi sebelum Membaca Investor.id
3. Kunci Sukses dalam Berinvestasi
4. Panduan dalam Berinvestasi

Visi

* Menjadi media online nomor satu di segmennya. Media online yang
kredibel, paling diminati, dan dibutuhkan pembaca di segmennya

Misi

* Menyajikan berita dan opini sesuai kebutuhan pembaca di segmennya.
* Menyediakan berita dan analisis berkualitas tentang masalah investasi
dan keuangan secara kontinyu, tepat waktu lewat penerapan jurnalisme
positif.
* Mempengaruhi pembaca agar beralih dari saving community ke Invesment
community
* Meningkatkan kesejahteraan karyawan
* Meningkatkan shareholder value

Positioning
* Media online bursa & finansial yang memposisikan diri sebagai media
online dengan fokus investasi dan keuangan. Investasi mencakup investasi
langsung dan investasi tidak langsung (portofolio investment). Berita
investasi langsung, antara lain, bertujuan merangsang enterpreneurship
atau kewirausahaan. Sedang berita investasi tidak langsung bertujuan
memberikan guideline(pedoman atau arahan) kepada para pemilik dana
agar mengelola dananya dengan benar, mencapai hasil optimal (aman,
likuid, dan untung).

SEGMEN PEMBACA
* Para pelaku pasar modal(pialang, analis, fund managers, pengelolaan
perusahaan sekuritas, dsb)
* Para pelaku pasar uang(bank, deposan, dan dealer)
* Para pelaku pasar valas
* Para pelaku pasar komoditas (pialang dan investor pasar komoditas)
* Para pelaku asuransi dan lembaga keuangan bukan bank lainnya.
* Para pemodal, terdiri atas pemodal individu dan pemodal institusi
(dan pensiun)
* Pebisnis
* Profesional di berbagai bidang
* Mahasiswa
* Masyarakat umum, khususnya para ibu rumah tangga.
* Para penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)

