Media Network ISO 9001:2000 CERTIFIED

PT Media Network Wahana sebagai perusahaan radio sindikasi didirikan pada 5 April 2000
untuk menjawab kebutuhan komunikasi melalui media radio dari perusahaan pengiklan yang
semakin tinggi.
Media Network merupakan bagian dari grup usaha MRA (Mugi Rekso Abadi) yang berada di
divisi MRA Broadcast Media Division (BMD). Unit usaha lain yang berada didalam divisi MRA
BMD adalah Jaringan Radio Hard Rock FM (Jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali), Jaringan I
Radio FM (Jakarta, Bandung dan Yogjakarta), Jaringan Radio Trax FM (Jakarta dan Semarang)
dan Cosmopolitan FM Jakarta.
Visi
- Menjadi Radio Agency Spesialis terbaik di Indonesia
- Mampu memberikan solusi terbaik untuk klien akan kebutuhan beriklan melalui media
radio
- Menjadi partner terbaik untuk radio di seluruh Indonesia

Misi
“Dengan pengetahuan radio yang excellent, kami dapat memberikan layanan terbaik dengan
harga yang kompetitif “
Sejak 5 Mei 2008, Media Network melakukan implementasi dan persiapan untuk Sertifikasi ISO
9001 : 2000. Dengan menerapkan ISO diharapkan Media Network dapat meningkatkan kualitas
servis secara signifikan dan fokus kepada kepuasan pelanggan serta dapat selalu melakukan
pengembangan kualitas.
Setelah memenuhi semua persyaratan ISO 9001-2000 pada bulan September 2008 lalu, Media
Network pada akhirnya berhasil mendapatkan sertifikasi tersebut dengan kualifikasi “Operate a
management system that complies with the requirements of Iso 9001 : 2000 - Provision of
Planning, Creation, and Placement of Advertising Activities” dengan nomor registrasi No. QS
6443. Penyerahan sertifikasi secara simbolik rencananya akan diadakan pada hari Selasa,
tanggal 18 November 2008, bertempat di Hard Rock Café Jakarta, EX, Plaza Indonesia, Pk.
18.00 – 21.00 WIB.
Penghargaan ini adalah jawaban atas kebutuhan komunikasi melalui media radio dari
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perusahaan pengiklan yang semakin tinggi. Pengalaman Media Network menangani iklan radio
dari berbagai produk dan database lengkap dari 900 radio partner di seluruh Indonesia mampu
mewujudkan kebutuhan pengiklan dalam menyampaikan pesannya melalui media radio secara
efektif dan efisien.
Dengan sertifikasi ISO 9001 – 2000, Media Network berharap bisa menjadi sebuah perusahaan
radio sindikasi yang menawarkan perubahan dan perkembangan yang positif untuk
kepentingan pengiklan, agency dan principal. Media Network juga berharap dengan
diberikannya sertifikasi ISO 9001 – 2000 ini, dapat mencapai target menjadi THE BEST RADIO
SPECIALIST AGENCY.
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