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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 Juli 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 Juli 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.

IRC Meraih TOP Brand Award 2018
PT Gajah Tunggal, Tbk berhasil meraih TOP Brand tahun
2018 melalui brand IRC untuk kategori produk Ban
Motor. Kepiawaian kerjasama tim dalam membentuk
citra merek serta produk yang baik telah menjadikan
IRC sebagai produk ban motor yang paling dipercaya
oleh masyarakat. Penghargaan yang diprakasai oleh
Majalah Marketing ini dilaksanakan di Hotel Mulia,
Jakarta (27/7) yang dihadiri Leonard Gozali – Head of
Marketing Division PT Gajah Tunggal, Tbk selaku
penerima penghargaan.
Berhasilnya IRC meraih TOP Brand Award 2018
membuktikan bahwa produk ban motor yang sudah ada
lebih dari 40 tahun ini telah memenuhi tiga parameter
index ukur yaitu Top of Mind Awareness , Last Used dan
Future Intention.
Penilaian parameter index tersebut
melibatkan 12.000 responden yang
ada di 15 kota yakni Jabodetabek,
Bandung, Semarang, Yogyakarta,
Surabaya,
Malang,
Medan,
Makassar, Pekanbaru, Palembang,
Denpasar,
Balikpapan,
Banjarmasin,
Samarinda,
dan
Manado
dengan
metode

pengumpulan data wawancara dan
kuesioner.
Keberhasilan IRC dalam meraih
TOP Brand 2018 membuktikan hasil
kerja keras yang telah dilakukan
oleh seluruh tim baik Marketing,
Sales maupun Research and
Development dalam membuat dan
mempertahankan produk yang
baik serta berkualitas.

IRC TIRE

Ngumpul Mekanik

Bali

IRC
Tire
bekerjasama
dengan
distributor Bali, CV Auto Inti Radiva
mengadakan Ngumpul Mekanik di
Hotel Harris Denpasar (1/7). Kegiatan
yang diusung oleh tim Marketing &
Sales ini bertujuan untuk memberikan
edukasi secara persuasif dan atraktif
kepada mekanik yang selama ini turut
membantu kelancaran penjualan ban
pada toko. Pada ngumpul mekanik ini
sebanyak 150 mekanik hadir untuk
mendengarkan presentasi dari IRC Tire.
Acara berlangsung sangat meriah
dengan
adanya
hiburan
serta
pembagian doorprize bagi para peserta
yang telah datang.

Ngumpul Mekanik Banjarmasin
Kota kedua yang menjadi kegiatan
Kumpul Mekanik IRC Tire adalah
Banjarmasin. Di Kota yang dijuluki
Kota Seribu Sungai ini melibatkan
distributor Harapan Jaya Sentosa
Abadi yang mengundang lebih dari
150
mekanik
yang
ada
di
Banjarmasin. Pada kegiatan yang
diadakan di Hotel D’sign (14/7), IRC
Tire memberikan presentasi kepada
mekanik terkait keunggulan ban-ban
balap IRC seperti Fasti untuk road
race, tipe IX untuk trail dan
Speedking untuk dragrace.
Kegiatan yang ditujukan untuk para
mekanik ini sangat diapresiasi oleh
toko-toko ban yang ada di Kota
Banjarmasin.
hampir
seluruh
undangan
menyambut
meriah
gelaran acara yang berlangsung
hingga malam hari tersebut. Selain
adanya presentasi tentang produk,
para peserta yang hadir juga
diberikan hiburan serta doorprize
bagi mereka yang beruntung.

Yamaha Cup Race Seri 4

Event Yamaha Cup Race seri keempat yang
digelar di Sirkuit Bukit Peusar, Tasikmalaya
(15/7) berjalan dengan lancar. Dominasi
ban IRC Fasti 1 terjadi di kelas bergengsi
Seeded YCR1 atau MP1 (150 cc), dimana
seluruh podium dimenangkan oleh IRC Tire
dengan menggunakan ban IRC Fasti 1.
Udara pada saat event berlangsung terasa
dingin namun semangat para pembalap
terasa panas karena perebutan juara pada
kelas YCR1 atau yang lebih dikenal MP1
berlangsung sangat seru. Kejar-kejaran
antara Tarzan dan Sulung Giwa yang terjadi
pada kelas paling bergengsi tersebut
sangat menarik para penonton yangtelah
setia memenuhi stadion dari pagi hari.
Semangat yang dibawa oleh para pembalap
ikut menular ke seluruh orang yang hadir
pada event tersebut.

Motoprix Regional 1 Seri V,
Buktikan IRC Tak Tertandingi
Kejuaraan nasional Motoprix Regional 1
seri 5 yang diadakan di Stadion
Tumenggung Abdul Jamal, Batam tersaji
sangat kompetitif. Tim balap dari
penjuru Pulau Sumatera hadir untuk
memeriahkan event tahunan yang
berlangsung
pada
Sabtu&Minggu,
21—22 Juli 2018. Pada hasil QTT yang
berlangsung di hari Sabtu, sebanyak 5
kelas berhasil dimenangkan oleh
pembalap yang menggunakan ban IRC
Fasti 2.
Namun di saat pertandingan di hari
Minggu, IRC berhasil mengukuhkan
kemenangan untuk 6 kelas yang
dipertandingkan. Semua podium dari
keenam
kelas
membuktikan
kehandalan
ban
IRC
dalam
mengantarkan para pembalap meraih
juara.

Ban IRC Speedking Berhasil Meraih
Podium Juara Bebek 4 Tak TU 130
Kawahara
IRC
Indonesia
Drag
Championship seri 3 telah berlangsung
pada 8 Juli di sirkuit N.P Jl. Setia Budi,
Cilacap. Diikuti 720 starter dari
berbagai pembalap daerah Jawa, IRC
sebagai sponsor utama berhasil
menarik
perhatian
penontonnya.
Berkat kehandalan Eko Sulistyo atau
akbar dengan Eko Chodox, pembalap
dari tim Kamajaya DS7 berhasil
menempati
podium
dengan
menggunakan ban IRC Speedking yang
menjadi salah satu faktor penting atas
kemenangan yang diraihnya

Motoprix Regional V,
IRC Berhasil Menang Telak
Kejurnas MotoPrix seri 5 region 5 yang digelar
Sabtu-Minggu (7-8 Juli), dominasi IRC Fasti 2
memang terbukti, pemegang waktu tercepat
ditrack sepanjang 1200 meter ini didominasi
pembalap menggunakan ban IRC Fasti 2. Dari 5
kelas yang dipertandingkan di sirkuit Bundaran
Panua Pohuwato, IRC berhasil membuktikan
ketanggunakan ban balapnya lebih baik
dengan menyapu bersih podium. Kemenangan
mutlak berhasil didapatkan IRC dengan ban
balap andalan Fasti 2 di suhu yang sangat
panas

YAMAHA SUNDAY RACE SERI 3
Pada event Yamaha Sunday Race seri
ketiga
ini,
IRC
berhasil
mempertahankan eksistensi sebagai
ban balap dengan kualitas yang baik.
pada
gelaran
kegiatan
yang
berlangsung di siang hari ini, kondisi
jalan yang cukup panas tidak menjadi
halangan bagi para pembalap yang
datang dari berbagai daerah.
Gupita
Kresna
membuktikan
ketangguhan ban IRC Fasti1 yang
notabene bertipe slick. Pebalap tim
Yamaha Yamalube Oryza Nissin IRC DID
KYT ini sukses merebut podium juara
Sport 150 cc Pro dalam gelaran balap
bergengsi Yamaha Sunday Race 2018 di
Sirkuit Sentul, Bogor (8 Juli). Semakin
panas dan semakin kasar aspal, ini
yang jadi makanan empuk IRC Fasti1
yang memang diperuntukkan untuk
trek permanen. Hal demikian yang
membuat IRC Fasti 1 selalu berjaya di
pentas balap nasional, baik kategori
bebek ataupun motor sport. Hasil juara
ini akan terus coba dipertahankan oleh
Gupita agar nantinya ia berhasil meraih
juara umum pada seri final berikutnya.

