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Melangkah Lebih Jauh ke Depan: Dua Pendaki Akan Menjajal Transaksi 

Perbankan di Gunung Everest dengan Standard Chartered Breeze 

Ekspedisi Unik Himalaya yang mendobrak batasan upaya manusia dan teknologi 

 
Nepal, 6 Mei 2013 – Untuk memperingati 60 tahun sejak puncak Gunung Everest 
pertama kali berhasil didaki, dua pendaki gunung kaliber dunia, Horacio Galanti dan 
Horacio Cunietti, mengumumkan ekspedisi unik ke Himalaya untuk mencapai puncak 
Everest. Ekspedisi ini juga akan menguji batas kemampuan teknologi mobile di kondisi 
lingkungan yang ekstrem sekaligus membantu dalam memulihkan puing-puing yang 
tertinggal di puncak gunung tertinggi di dunia tersebut. 
  
Kedua pendaki Horacio akan mengikuti jejak pendaki dunia Sherpa Tenzing Norgay dan 
Sir Edmund Hillary, dua orang pertama yang pertama kali menjejakkan kaki di puncak 
Gunung Everest pada tanggal 9 Mei 1953. Kedua Horacio akan memimpin ekspedisi 
yang terdiri dari enam orang termasuk 3 sherpa (pemandu ahli bersuku bangsa Nepal 
atau Tibet) dan tiga pendaki yang mewakili tiga negara. Tim tersebut kemungkinan besar 
akan menghadapi kondisi esktrem dalam perjalanan mereka menuju puncak dunia di 
ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut yang meliputi es, salju, glasier, angin 
badai dan temperatur yang dapat mencapai minus 30 derajat Celcius. 
  
Pada ekspedisi tersebut, kedua Horacio akan menjajal aplikasi mobile banking Standard 
Chartered yang bernama Breeze di beberapa kondisi lingkungan yang paling menantang 
dengan mencoba melakukan perdagangan saham dan mentransfer dana selama 
perjalanan mereka.  
  
Aman Narain, Standard Chartered Group Head of Digital Banking mengatakan: 
“Di Standard Chartered dan dengan layanan mobile banking Breeze, kami berkomitmen 
untuk mendobrak batas-batas dari layanan perbankan. Kami mengharapkan yang terbaik 
bagi  duo Horacio dalam perjalanan epik menaklukkan puncak Everest sekaligus upaya 
mereka untuk melakukan transaksi perbankan di puncak tertinggi di dunia. Semoga 
berhasil untuk “#AboveandBeyond”!” 
 
Mengomentari program ini, Ashley Veasey, Standard Chartered Chief Information 
Officer, Hong Kong mengatakan: 
“Mewakili Standard Chartered, saya mengucapkan semoga sukses untuk duo Horacio 
dan tim untuk perjalanan epik ini dan saya memuji semangat tinggi serta kegigihan 
mereka untuk dapat menyentuh puncak dunia. Ekspedisi ini akan memperlihatkan dua 
individu yang melakukan hal besar melalui usaha mereka memperbaiki lingkungan di 
Gunung Everest sekaligus menunjukkan kekuatan dari teknologi mobile Standard 
Chartered guna membuktikan bahwa transaksi perbankan dapat menjadi angin segar di 
gunung tertinggi di dunia sekalipun.”  
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Horacio Galanti adalah seorang insinyur sipil sekaligus pelari ultra-marathons yang telah 
melewati Rocky Mountains. Kini ia tinggal di Kanada. Sedangkan Horacio Cunietti 
berasal dari Argentina dan tinggal di kaki Gunung Aconcagua. Cunietti adalah seorang 
pendaki dan pemandu gunung tinggi professional dan pemegang rekor dunia dalam 
mencapai puncak Aconcagua sebanyak 59 kali – termasuk tiga kali pendakian dalam 
kondisi cuaca musim dingin yang ekstrem. Dengan portofolio kedua individu tersebut 
digabungkan, mereka memiliki 43 tahun pengalaman mendaki dan telah menaklukkan 
lebih dari 150 puncak tinggi di dunia.  
 
Dalam beberapa pekan kedepan, kedua Horacio akan mencoba tantangan baru, yaitu 
mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, membantu memulihkan lingkungan di 
Everest sekaligus mencetak rekor dunia baru dengan teknologi mobile banking Standard 
Chartered.  
  
Standard Chartered telah meluncurkan layanan perbankan digital untuk menjawab 
kebutuhan nasabah yang secara social terkoneksi melewati batas negara. Aplikasi 
layanan perbankan digital Standard Chartered  meliputi Breeze Banking, Breeze Home, 
Breeze Good Life dan Breeze Trade. Aplikasi mobile banking ini menawarkan solusi bagi 
para nasabah Bank dimana lebih dari 1,3 juta pengguna di seluruh dunia telah 
mengunduh aplikasi Breeze. 
 
Ketahui lebih lanjut mengenai perjalanan epic mencapai puncak Everest di: 

 Blog: Breeze.standardchartered.com 

 Twitter: #AboveandBeyond. @ @stanchartbreeze 

 Facebook: www.Facebook.com/standardchartered 
 

-selesai- 
 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:  
 
May Meere 
Group Technology & Operations 
Standard Chartered Bank 
Mobile: +65 9366 2351 
E-mail: may.meere@sc.com 
 

 

Standard Chartered – memimpin di Asia, Afrika dan Timur Tengah 
 
Standard Chartered PLC adalah grup bank internasional. Bank ini telah beroperasi selama 
lebih dari 150 tahun di berbagai pasar yang paling berkembang pesat di dunia, dan sekitar 
90 persen pendapatan serta keuntungannya diperoleh dari Asia, Afrika dan Timur Tengah.  
Fokusnya pada wilayah geografis tertentu serta komitmen untuk membina hubungan 
mendalam dengan para klien dan nasabah, telah mendorong pertumbuhan Bank ini dalam 
beberapa tahun terakhir. Standard Chartered Bank terdaftar di bursa saham di London, 
Hong Kong, Bombay serta Bursa Saham Nasional di India. 
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Dengan 1.700 cabang di 70 negara, Standard Chartered menawarkan suatu kesempatan 
karir internasional yang amat menarik dan menantang bagi 87.000 karyawannya. 
Standard Chartered memiliki komitmen untuk membangun bisnis berkelanjutan dalam 
jangka panjang, dan dipercaya di seluruh dunia dalam menjaga standar yang tinggi dalam 
hal tata kelola perusahaan yang baik, tanggung jawab sosial, perlindungan terhadap 
lingkungan, serta keragaman karyawannya. Warisan budaya dan nilai-nilai korporasi 
Standard Chartered diekspresikan melalui suatu komitmen brand, yaitu „Here for good‟.  
 
Sebagai salah satu bank tertua di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki sejarah 
selama 150 tahun sejak pertama kali beroperasi pada tahun 1863. Dengan dukungan 
jaringan yang tercakup di 27 kantor cabang di delapan kota besar di Indonesia termasuk 
Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang dan Makassar 
serta dukungan sekitar 42,000 ATM Bersama, menjadikan Standard Chartered sebagai 
salah satu bank internasional dengan jaringan geografis terluas di Indonesia. Standard 
Chartered juga memiliki investasi di Permata Bank. 
 
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi: www.standardchartered.com atau 
melalui Face Book di www.facebook.com/standardchartered atau Twitter di @StanChart. 
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