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IRC Rally Day Menjadi Bagian Jejak
Roda 2019

IRC Tire Ngumpul Mekanik 2019

IRC Tire Konsisten Mendukung All
New R15 Idemitsu Junior Pro

IRC Rally Day Jadi Acara Pembuka
Jejak Roda 2019
Perayaan ulang tahun ke-4 naikmotor.com bertajuk Jejak Roda 2019 berlangsung sangat sukses. Acara dibuka
dengan kegiatan IRC Rally Day 2019 ke beberapa tempat sejarah di Jakarta seperti Tugu Proklamasi, Museum
Fatahilah, Monas dan satu jaringan distribusi ba IRC yakni Motoexpress di bilangan Kebon Jeruk.
Diikuti oleh puluhan peserta dari komunitas
motor, IRC Rally Day 2019 ditujukan untuk
mengembalikan lagi pamor wisata reli motor
yang dulu sempat populer. Kegiatan ini juga
sekaligus mengajak peserta dalam mengenal
tempat bersejarah sekaligus menguji
kemampuan memecahkan soal dengan
mengutamakan keselamatan berkendara.
Salah satu titik poin dalam kegiatan rally
ini adalah di Motoxpress Kebon Jeruk. Di
tempat ini para peserta diberikan soal terkait
ban IRC Radial RMC810 sebagai cara dalam
meningkatkan brand knowledge produk
radial dari IRC. Disini para peserta juga
diarahkan untuk mempromosikan toko retail
ini melalui postingan foto di social media
masing-masing peserta.
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IRC Tire Ngumpul Mekanik Belitung
IRC Tire bekerjasama dengan distributor Belitung, Cahaya Motor mengadakan Ngumpul Mekanik di Pandan House
Restaurant (13/7), 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.
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 IRC agar dapat menarik minat beli masyarakat. dalam kegiatan ini IRC
juga menyediakan hadiah-hadiah menarik yang diperuntukan bagi peserta-peserta yang datang.

IRC Tire Ngumpul Mekanik Padang
Kota selanjutnya di rangkaian IRC Tire Ngumpul Mekanik 2019 adalah Padang. Bertempat di Hotel Mercure Padang
(20/7), mekanik-mekanik dari 75 toko datang untuk hadir dan meramaikan kegiatan ini. Seperti di kota-kota lain,
kegiatan ini berisikan tentang edukasi dan hiburan bagi mekanik yang datang.
Di kota Padang, tim sales dan marketing kompak memberikan pengenalan lebih dalam lagi tentang produk ban IRC
Tubeless. Dari data penjualan yang ada, Ibu kota Sumatera Barat ini memiliki potensial pasar yang cukup baik di ban
tubeless dan ban balap. Presentasi yang diberikan kepada mekanik juga dibuat secara peruasif agar mekanik dapat
lebih semangat dan paham ketika merekomendasikan ban IRC kepada para pelanggan.
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Yamaha Sunday Race 2019 Seri 2,
IRC Tire Konsisten Dukung Kelas
All New R15 Idemitsu Junior Pro
IRC Tire masih konsisten dalam mendukung olahraga
balap motorsport di tanah air. Dalam gelaran Yamaha
Sunday Race 2019, IRC Tire menjadi official tire dalam
kelas All New R15 Idemitsu Junior Pro. Pada kelas ini, setiap
pembalap yang akan bertanding dengan motor Yamaha
R15 dengan menggunakan ban IRC Fasti 1.
IRC terus konsisten di dunia balap, hingga kini IRC terus
melakukan riset dan inovasi dalam mengembangkan
produk yang berkualitas. Dalam waktu dekat ini IRC
berencana untuk meluncurkan ban radial terbaru yang
diperuntukan bagi motor sport. Ban radial ini merupakan
produk penyempurna IRC Radial 810. IRC berencana untuk
membuktikan kualitas ban barunya di gelaran Yamaha
Sunday Race seri ketiga.
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