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Para jurnalis yang tergabung dalam Journalist Max Community (JMC) merayakan peringatan kemerdekaan 
Republik Indonesia ke-74, dengan menggelar touring Kemerdekaan. Kegiatan bertajuk ‘Ride n Camp Journalist 
Max Community Touring Kemerdekaan’ ini, berlangsung 16-17 Agustus 2019 di Tenjolaya Park, Bogor, Jawa Barat.

Sebelum beranjak melakukan touring, anggota JMC berkumpul di Motoxpress Raja Ban Kemang, Jakarta Selatan. 
Puluhan motor Nmax berjejer di depan Motoxpress untuk melakukan persiapan sebelum touring dimulai. 
Muhammad Ikhsan, Sekretaris Jenderal JMC mengungkapkan, touring kemerdekaan 2019 merupakan bentuk 
kecintaan para member terhadap Indonesia. 

Touring kemerdekaan ini diikuti puluhan member JMC dengan membelah malam Ibu Kota menuju destinasi 
wisata di Tenjolaya Park, Bogor, Jawa Barat. Pagi yang masih berselimut kabut gunung menjadi saksi para member 
bersama masyarakat dan pengunjung tenggelam dalam upacara kemerdekaan dengan khidmat di area Helipad, 
lokasi upacara. Kegiatan ini sebagai bentuk member mengenang para pejuang kemerdekaan.

Pada 17 Agustus 2019, anggota JMC bersama warga sekitar lokasi mengadakan upacara bendera memperingati 
detik-detik kemerdekaan negara Republik Indonesia. Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan donasi 
kepada Yayasan Nurul Mubtadi yang merupakan Pondok Pesantren, sekaligus menampung sebagian anak yatim.
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Jakarta - PT Gajah Tunggal Tbk selaku produsen ban terbesar di Asia 
Tenggara berhasil meraih TOP Brand Award melalui  lini produknya 
ban motor, IRC. Penghargaan yang diprakasai oleh Majalah Marketing 
ini dilaksanakan di Hotel Mulia, Jakarta (20/8) dan dihadiri Leonard 
Gozali – Head of Marketing Division PT Gajah Tunggal Tbk selaku 
penerima penghargaan. Berhasilnya  IRC meraih TOP Brand Award 2019 
membuktikan bahwa merek ini mampu memenuhi tiga parameter 
index ukur yaitu Top of Mind Awareness , Last Used dan Future 
Intention. Penilaian parameter index tersebut melibatkan 12.200 
responden yang ada di 15 kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang, 
Surabaya, Medan, Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, Palembang, 
Samarinda, Denpasar, Jogjakarta, Malang, Manado dan Banjarmasin 
dengan metode pengumpulan data wawancara dan kuesioner.

“Ini merupakan penghargaan yang luar biasa bagi Gajah Tunggal 
karna berhasil meraih TOP Brand untuk dua kategori produk sekaligus. Hal ini merupakan bukti hasil kerjasama 
tim yang telah dibentuk dari Sales, Marketing, Research and Development serta kami juga berterima kasih kepada 
seluruh masyarakat dan konsumen.” ungkap Leonard.

IRC selama puluhan tahun menjadi market leader dan meraih beragam penghargaan. Perusahaan terus melakukan 
inovasi mengembangkan produk ban motor melalui tim riset yang telah dibentuk untuk memenuhi keinginan 
pasar. Produk ban motor yang telah dipercaya sebagai OEM merek-merek motor di Indonesia ini bahkan tidak hanya 
meningkatkan produk ban tubeless tetapi juga  mengembangkan ban motor radial.
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Zeneos bekerjasama dengan distributor Lombok, Tataceria Sejahtera mengadakan Ngumpul Mekanik di Roemah 
Langko (25/08). 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 Zeneos. 

Para mekanik menyambut antusias kegiatan ini dengan memberikan respon yang positif dan sangat aktif selama 
acara berlangsung. Mekanik yang datang tidak hanya mendapatkan edukasi terkait dengan ban namun juga 
diberikan strategi bagaimana memasarkan Zeneos agar dapat menarik minat beli masyarakat. dalam kegiatan ini 
Zeneos juga menyediakan hadiah-hadiah menarik yang diperuntukan bagi peserta-peserta yang datang.
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