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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 November 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
November 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 SPEEDKING

Berhasil Membawa Pembalap Menorehkan
Waktu Tercepat di Final Kawahara IRC IDC 2018
Gelaran balap karapan bertajuk Kawahara IRC IDC 2018 yang berlangsung di sirkuit Lanud Gading Wonosari
Yogyakarta, Minggu kemarin (11 Nov) berlangsung panas. Hal ini terkait catatan waktu yang fantastis di salah
satu kelas bergengsi yakni Free For All (FFA) s/d 350 cc. Dalam kondisi lintasan panas dalam babak penyisihan
tercatat 15 pebalap yang menggunkan Ban IRC Speed King diproduksi oleh PT Gajah Tunggal TBK torehkan
waktu dibawah 07,00 detik.
Semakin menggila, catatan waktu dragbiker saat berlangsungnya sesi final di malam hari. Terbukti ada 10
pebalap dibawah 07,00 detik. Bahkan pula beberapa mengukir best-time 6,7 detik. Joki Iqbal Gimbal asal
Salatiga yang layak menyandang gelar manusia tercepat di trek Lanud Gading. Torehannya 6,742 detik di lintasan
201 meter.

Grand Final Motoprix,

Fasti 1 Jadi Andalam Para Pembalap
Terik panas di seputaran sirkuit Gelora Bung Tomo (GBT) menjadi saksi berlangsungnya Grand Final Motorprix
2018. Kegiatan yang berlangsung pada 25 November 2018 ini memicu udara yang sangat panas yaitu berkisar 42
derajat - 45 derajat. Hal ini juga yang mengobarkan semangat para pembalap yang siap bertanding untuk
mendapatkan gelar juara nasional di setiap kelas yang diikuti.
Pada event ini, ban kualitas tinggi yang besar dan berkembang di tanah air IRC Fasti 1 Slick yang paling
direkomendasi untuk menaklukan sirkut GBT, terlepas dari urusan sistem dan setingan suspensi. Sebagai catatan
ya, layout GBT, terkait limit cornering, kebutuhan toleransi soft compound, sampai kualitas dinding ban, sudah
dituangkan pada desain dan kontruksi IRC Fasti 1 Slick. Konsistensi dan komitmen PT Gajah Tunggal Tbk
khususnya dalam ajang balap motor akan terus dilanjutkan untuk terus membuktikan ketangkasan ban IRC Tire.

Yamaha Riding Academy Datang
Untuk Karyawan Gajah Tunggal
Yamaha Indonesia telah lama berperan aktif dalam
mengedukasi konsumen tentang bagaimana berkendara yang aman di jalan raya. Pada 21 November
2018, PT Gajah Tunggak Tbk bekerjasama dengan PT
Yamaha Indonesia Motor Manufacturing mengirimkan Yamaha Riding Academy (YRA) yaitu sebuah
divisi khusus yang dibentuk untuk mengedukasi
konsumen tentang cara berkendara yang aman dan
nyaman.
Bertempat di pabrik Gajah Tunggal, di Tangerang,
YRA mengedukasi sekitar 50 karyawan. Kegiatan ini
nantinya bertujuan agar karyawan yang telah mendapatkan edukasi dari YRA, dapat menjadi trainer
atau setidaknya dapat memberikan pelatihan safety
riding ke 16.000 karyawan lainnya.

Ngumpul Mekanik Manado
Berlangsung di Novotel Manado, rangkaian acara Ngumpul Mekanik hadir di ibukota Sulawesi Utara. Dilaksanakan pada 10 November 2018, 150 mekanik hadir untuk mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk memberikan
edukasi terkait dengan ban. Para mekanik terlihat sangat antusias dalam mendengarkan presentasi terkait
pertumbuhan penjualan serta informasi mendalam tentang ban.
Acara yang berlangsung selama dua jam ini berhasil memberikan kesan yang baik bagi para mekanik yang
datang. Dari rangkaian kegiatan yang berlangsung, pengundian doorprize menjadi avara yang paling ditunggutunggu dengan hadiah terbesar mendapatkan Smart TV.

Victuro Buktikan Kualitas di

Inside Racing Grand Prix
Ban balap Zeneos Victuro yang merupakan ban yang
diproduksi oleh PT. Gajah Tunggal Tbk dan dijual di
Filipina langsung menorehkan hasil menawan. Setelah
di perkenalkan ke publik pada November lalu, ban
tersebut mampu membuktikan kualitasnya pada
gelaran Inside Racing Grand Prix (IRGP).
Lewat tangan John Emerson Inguito, rider dari tim 4S1M
Yamaha Racing Team ban Zeneos Victuro mampu
menjadi jawara kelas Underbone 150cc IRGP XII di
sirkuit Carmona.
Inguito mampu mengungguli
pembalap lain seperti McKynley Kyle Paz dan Niel Jan
Centeno yang juga merupakan pembalap papan atas
Filipina.
Selain menjadi juara, ban Zeneos Victuro juga mampu
mengantarkan John Emerson menjadi pemecah rekor
best time di sirkuit Carmona. John mampu mencetak
best time 47.2 detik, sebelumnya sendiri best di sirkuit
yang mirip dengan sirkuit-sirkuit permanen di Indonesia
ini adalah 47.7 detik, cukup jauh dipangkasnya. Ban
Zeneos Victuro sendiri untuk motor balap underbone
alias bebek di Filipina menggunakan ukuran 90/80-17
atau sama seperti pada balapan di Indonesia

