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Salam sejahtera bagi kita semua,
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha
Kuasa, sehingga Laporan Bulanan Kegiatan Marketing
Periode Agustus 2018 ini dapat terselesaikan dengan baik.
Laporan ini berisi kegiatan marketing PT Gajah Tunggal, Tbk
yang meliputi antara lain kegiatan komunitas, corporate
awarding, exhibition dan motorsport yang disponsori oleh
GT Radial, IRC Tire dan Zeneos pada bulan Agustus 2018.

Demikian kami sampaikan, semoga laporan ini dapat
memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kita
semua dalam melaksanakan tugas di PT Gajah Tunggal Tbk.
Salam Hormat,
TIM MARKETING

Dalam menyusun laporan ini kami menyadari bahwa masih
terdapat banyak kekurangan sehingga kami sangat
mengharapkan masukan dan saran yang dapat menunjang
perbaikan laporan ini kedepannya.

JAMBORE OTOMOTIF IMI JATIM
Jambore Jatim yg digelar di Taman
Candra Wilwatikta dihadiri oleh 69
klun roda empat dan roda 2 di
Pandaan-Pasuruan Jatim 24 Februari
2018 menjadi ajang berkumpul para
komunitas otomotif yg saling bertukar
ide
dan
kreatifitas
dalam
pengembangan dunia otomotif
PT.Gajah Tunggal turut mensponsori
event ini guna menjaga kedekatan
dengan para komunitas Indonesia
dengan Produk ban terbaik buatan
dalam negri berkualitas terbaik

MOTOPRIX REGION SULAWESI

Sumber: naikmotor.com

IRC Masih Perkasa di Putaran Pertama
Kejurnas Motoprix 2018 Sulawesi
Putaran pertama Kejurnas Motoprix 2018 region Sulawesi berlangsung di Sirkuit Puncak Mario Sidrap, Sabtu
(24/2/2018). Tim-tim yang disupport IRC masih perkasa dengan meraih juara di lima kelas, hanya satu yang
terlepas yakni di kelas MP3.

“Alhamdulilah kita masih juara di 5 kelas mulai MP1
sampai MP6, hanya satu yang terlepas yaitu MP3.
Kami lihat persaingan tahun ini bakal sengit di
Motoprix, tapi kami siap,” kata Dodiyanto,
Marketing Product Development PT Gajah Tunggal
Tbk selaku produsen IRC. Di dua kelas paling
bergengsi, yakni MP1 (150cc TU Injeksi) milik Handy
Tuahatu, Yamaha BAF Yamalube Akai Jaya
MBKW2 Racing menjadi juara. Sedangkan di MP2
(125cc TU Injeksi) direbut Anies KS dari Yamaha
Yamaluve PRS D-Paris IRC KYT RCB DID Oyehe.
“Meski bukan faktor utama tapi ban punya
pengaruh karena saling mendukung. Sebab
sebagus apapun ban kalau mesin dan
pembalapnya gak bagus enggak juara, dan
sebaliknya juga sama. Kita siap berkompetisi
dengan Pirelli, justru dengan ada open tire kita
terpacu” imbuhnya.

Angan menyaksikan Kejurnas Motoprix 2018
memanas karena ada tiga merek ban yang
berkompetisi harus layu sebelum berkembang.
Pasalnya setelah Pirelli dinyatakan masuk, FDR
justru tidak terdaftar sebagai penyuplai ban
balapan bebek paling populer di Tanah Air.
Melalui pengumuman resmi No: 3/2018 yang dirilis
Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI) pada
7 Februari 2018 menyebutkan, Kejurnas Motoprix
2018 hanya boleh menggunakan dua merek dan
jenis ban yang telah diatur dari IRC dan Pirelli.
Rinciannya IRC hadir dengan enam tipe ban
balap yaitu Fasti 1 (khusus sirkuit permanen), Fasti 2,
Fasti 3, Fasti Pro, Razzo 166 dan Razzo 221.
Sedangkan Pirelli hanya satu model yaitu Diablo
Rosso Corsa II yang baru dirilis beberapa waktu
lalu. (Agl/nm)

GSX INDONESIA
JOURNALIST OWNER (GI–JOE)
SAFETY TOURING
GI-JOE safety touring diadakan pada tanggal 09-11 Februari
2018, berbagai persiapan dilakukan oleh keseluruhan member
GI-JOE, salah satunya adalah dengan mengganti ban
tunggangannya mereka dengan menggunakan ban IRC Tire.
Penggantian ban dilaksanakan di salah Motoxpress yang
berlokasi di kawasan Depok, Jawa Barat. Kerja sama ini
merupakan bagian dari dukungan IRC tire kepada GI-JOE
sebagai ban motor paling terpercaya di Indonesia dengan terus
memberikan pelayanan dan produk terbaik bagi para
pengendara motor. Masyarakat kini semakin dipermudah
dengan hadirnya jaringan motoxpress di seluruh Indonesia.
Sejak diperkenalkan pada tahun lalu, Motoexpress telah
memiliki 14 outlet yang tersebar di wilayah Indonesia.
Motoexpress merupakan kemitraan antara PT Gajah Tunggal
Tbk dengan berbagai toko ban yang selama ini telah menjual
ban sepeda motor.

