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Rilis Pers
Segera Disiarkan

99 Group Tutup Tahun 2020 dengan Pertumbuhan Double-Digit
SINGAPURA – Tahun 2020 merupakan momen yang berat dalam kehidupan maupun roda bisnis
di penjuru dunia akibat Covid-19. Sebagai langkah pencegahan penyebaran virus, mayoritas
aktivitas bisnis 99 Group selama 2020 hingga saat ini dilakukan secara daring lewat rumah
masing-masing. Namun hal tersebut tak menjadi hambatan bagi seluruh karyawan dalam
memuluskan proses ekspansi bisnis dan melakukan inisiatif untuk memajukan perusahaan.

Berkat kegigihan seluruh karyawan, menutup tahun 2020, 99 Group berhasil menorehkan
pertumbuhan double-digit, baik dari segi pertumbuhan sales, pengguna, hingga traffic. T
 ercatat
bahwa penjualan secara grup mengalami kenaikan year on year (YoY) sebesar 66 persen.
Sementara itu, arus kas bersih pun naik 77 persen secara YoY berkat strategi pengeluaran yang
dilakukan secara strategis.
Dari segi pengunjung aktif, traffic serta enquiries 9
 9 Group meningkat. Hal ini merefleksikan
bahwa minat masyarakat melakukan pencarian properti di seluruh portal 99 Group bertumbuh
baik. Di Singapura, lebih dari sembilan kunjungan per 10 pengguna, bersumber dari traffic
organik. Angka ini tercatat meningkat hampir 40 persen secara YoY. Pertumbuhan ini pun terjadi
ke situs 99.co di Indonesia (99.co/id). Tercatat bahwa kunjungan dan pengguna aktif bulanan
meningkat dua kali lipat pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.
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Tahun 2020 juga menjadi tonggak penting dalam bidang ekspansi dengan bergabungnya
rumah123.com di Indonesia serta iproperty.com.sg serta SRX di Singapura.
CEO 99 Group, Darius Cheung, mengatakan “Kami merasa bangga dengan apa yang kami
lalui di tahun 2020, terutama dengan usaha dalam mempertahankan status kami sebagai
platform properti dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Setidaknya, kami
mengalami pertumbuhan dua kali lebih cepat dibandingkan pesaing terdekat kami di
Singapura. Kami pun mendominasi pasar lebih cepat di Indonesia dibandingkan dengan
yang lain. Tahun yang luar biasa.”

Darius menambahkan, kehadiran pandemi Covid-19 melahirkan tantangan yang luar biasa,
namun di sisi lain juga menghadirkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya di industri
real estate u
 ntuk bertransformasi. Menurutnya, 99 Group telah menjawab tantangan untuk
membantu konsumen berburu properti secara aman dengan meluncurkan tur virtual dan
meningkatkan listing yang tepercaya.
Salah satu usaha yang dilakukan ialah mengadakan pameran properti online di Indonesia dan
Singapura pada tahun 2020. Ia menambahkan, kedua acara tersebut kemudian menjadi pameran
properti online terbesar yang pernah ada di negaranya masing-masing. Ke depan, 99 Group
berharap dapat terus melanjutkan lintasan pertumbuhan ini dengan didukung inovasi teknologi
yang berkelanjutan.
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“Kami akan mengerahkan seluruh tenaga kami di tahun 2021,” cetus Darius.

Seiring bergulirnya waktu di 2021, 99 Group akan terus bekerja sama dengan mitra,
pengembang, dan agensi di industri properti di Asia Tenggara. Sebab, dengan melakukannya
bersama-sama, 99 Group dapat membantu calon pemilik rumah, pemilik rumah, investor, serta
penyewa untuk menemukan dan menikmati hunian yang sempurna.

Rilis ini telah dimuat di:
https://www.99.co/blog/indonesia/99-group-tutup-2020-dengan-pertumbuhan-double-digit/

------99 Group adalah platform p
 roperti yang berkembang paling cepat di Asia Tenggara. Misi kami
adalah menjadi portal tepercaya bagi pencari dan agen properti agar mereka dapat membuat
keputusan terbaik. Dengan kombinasi teknologi terbaik di kelasnya, keahlian di bidang real estate
yang mendalam, serta sentuhan desain manusia, kami menghadirkan platform properti tercepat,
terlengkap,

dan paling modern di Asia Tenggara. Merek 99 Group meliputi 99.co,

iproperty.com.sg, dan rumah123.com. Perusahaan kami berpusat di Singapura dan juga memiliki
kantor di Jakarta, Surabaya, dan Bandung.
Portal: https://www.99.co | https://www.rumah123.com | https://www.iproperty.com.sg
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/99-co/
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