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Trailer ‘Love for Sale’ Resmi Dirilis 

 
• Film Love for Sale akan segera tayang 15 Maret 2018 di bioskop 

 

Film Love for Sale mengusung tema pop yang dibalut humor subtil mengisahkan Richard 

(Gading Marten) yang bertahun-tahun tidak membuka hatinya untuk seseorang. Seiring 

waktu, ia dihadapkan pada tekanan dari lingkaran pertemanannya untuk segera mendapat 

pasangan. Kehidupannya yang serba monoton mendadak berubah menjadi berwarna ketika 

ia bertemu Arini (Della Dartyan), seorang pacar ‘sewaan’ dari situs kencan online. Love for 

Sale adalah film terbaru karya Andibachtiar Yusuf yang diproduksi oleh Visinema Pictures 

bekerja sama dengan Stay Connected Media, 13 Entertainment dan diproduseri oleh Angga 

Dwimas Sasongko dan Chicco Jerikho.   

 

Love for Sale adalah sebuah kisah urban yang dekat dengan setiap kita. Kesepian, 

kecanggungan, ketakutan seseorang membuka hati dan memulai lembaran baru bisa 

menghinggapi siapa saja seperti halnya Richard, dan seolah mengerti kebutuhan manusia 

modern,  timbul layanan jasa berupa teman kencan hingga aplikasi kencan online.  

 

Pertemuan Richard dan Arini adalah bagian penting dalam film ini yang menggambarkan 

kehidupan asmara banyak orang dewasa ini. Richard adalah potret manusia urban yang 

merasa tahu apa maunya, tetapi lalu menjadi mempertanyakan banyak hal ketika ia 

menemukan cinta yang memaksanya keluar dari zona nyaman. Akan kemana Richard 

menentukan arah hidup dan cintanya? Keluar dari zona nyamannya untuk jatuh ke pelukan 

Arini atau ia punya caranya sendiri untuk mengatasi kegelisahan hidupnya? 

 

Love for Sale adalah jawaban yang tepat bagi masyarakat pencinta film tanah air yang rindu 

film-film dengan gaya penceritaan yang ringan tetapi sesungguhnya menyimpan kritik sosial 

yang tajam. Film ini akan dirilis segera. Menuju perilisan filmnya, kemarin, Rabu, 7 Februari 

2018, telah dirilis Official Trailer Love for Sale sebagai bagian publikasi film yang bisa 

diakses melalui tautan http://bit.ly/LoveforSaleMovie . Nantinya, Love for Sale juga akan 

merilis Official Poster dan sejumlah video konten di kanal media sosial VISINEMA PICTURES. 

 

 

 

http://bit.ly/LoveforSaleMovie


 
 

 

Film   : Love for Sale 

Sutradara  : Andibachtiar Yusuf 

Penulis Skenario : Andibachtiar Yusuf & Irfan Ramli 

Produser Eksekutif : Anggia Kharisma, Agustinus Sitorus, Manoj Samthani 

Produser                  : Angga Dwimas Sasongko & Chicco Jerikho 

Co-Producer            : Kori Adyaning 

Pemeran                    : Gading Marten, Della Dartyan, Adriano Qalbi, Verdi Solaiman, 

Melissa Karim, Toro Margens, Annisa Pagih, Albert Halim 

Instagram  : @visinemaid 

Twitter  : @visinemaid 

  

Informasi lebih lanjut mengenai film Love for Sale, hubungi: 

Intan (publicist) – 085736362008 

 
Sekilas Tentang Visinema Pictures 

Visinema Pictures adalah perusahaan film berbasis di Jakarta yang berdiri sejak tahun 2008, dan memproduksi 

berbagai film, TV program, music video dan berbagai materi audio visual untuk corporate dan brand. Film yang 

dihasilkan merupakan kombinasi antara aspek artistik dan komersial. Visinema Pictures mengembangkan film 

dengan pendekatan kolaborasi melalui konsep co-production dan branded content. Karya Visinema Pictures di 

antaranya: Cahaya dari Timur: Beta Maluku yang dinobatkan sebagai pemenang kategori Film Terbaik dan 

Aktor Terbaik pada FFI 2014, Filosofi Kopi yang memenangkan kategori Penyunting Gambar Terbaik dan 

Penulis Skenario Adaptasi Terbaik pada FFI 2015 dan Surat dari Praha yang memenangkan kategori Film, Aktor 

dan Sutradara Terbaik Usmar Ismail Award 2016 serta mewakili Indonesia di Oscar 2017 untuk kategori Film 

Berbahasa Asing Terbaik. 


