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IRC Kenalkan Ban Eco-Tire & Radial
Tire Terbaru

Rey Ratukore Meraih Juara Umum
Yahama Sunday Race Bersama IRC
RMC830

MotoXpress Sales Counter &
Mechanic Contest

IRC Kenalkan Ban Eco-Tire dan Radial-Tire Terbaru

Merek ban motor IRC Tire meluncurkan dua produk terbarunya yaitu Ecotrax dan RMC830, Kamis (14/11) di Proving
Ground Gajah Tunggal, Karawang. Keberhasilan Enviro sebagai ban motor ramah lingkungan, membuat PT. Gajah
Tunggal Tbk selaku produsen ban IRC kembali mengeluarkan ban ramah lingkungan generasi terbaru dengan nama
Ecotrax. Ban Ecotrax sendiri diperuntukan untuk penggunaan harian dengan menggunakan compound khusus
yang lebih tahan terhadap peningkatan suhu panas ketika motor melaju cepat dalam kurun waktu yang panjang
dan berdasarkan hasil riset yang dilakukan, IRC Ecotrax memiliki daya gesek yang lebih rendah sehingga dapat
megurangi beban kerja mesin dan berimbas pada penggunakan bahan bakar yang lebih efisien. Ecotrax dirilis
dengan 6 ukuran ban tubeless yang diperuntukan bagi motor skutik dan underbone; 70/90-14, 80/90-14, 90/9014, 70/90-17, 80/90-17 dan 90/90-17. Dalam kesempatan yang sama, secara resmi IRC juga merilis ban motor radial
RMC830. Ban ini sebelumnya sudah diperkenalkan melalui beberapa event motorsport. Berbeda dengan ban radial
IRC RMC810 sebelumnya, IRC RMC830 ini dibuat tidak hanya untuk penggunaan harian, namun juga bisa digunakan
untuk balap. IRC Radial RMC830 sendiri sudah mulai dikenalkan kepada masyarakat beberapa waktu lalu dalam
gelaran balap motor di Sirkuit Sentul. Kualitas dari ban ini memang sudah dibuktikan dengan berhasilnya pembalap
Rey Ratukore memperoleh podium pertama saat pertama kali prototype ban ini digunakan. Dalam peluncuran
pertamanya, IRC Radial RMC830 mengeluarkan 2 ukuran yaitu 110/70 R17 dan 140/70 R17.
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Rey Ratukore Meraih Juara Umum Yamaha
Sunday Race Bersama IRC RMC830
Racer senior tim Yamaha Yamalube Cargloss
Racetech RRS IRC Mandiri, Rey Ratukore berhasil
meraih juara umum dalam babak pamungkas
hajatan Yamaha Sunday Race 2019 (YSR 2019) di
Sirkuit Sentul, Bogor, Minggu (24/11).
Pundi poin Rey, sapaan akrabnya tidak terkejar
oleh Anggi Setiawan (Yamaha BAF Yamalube
Pirelli Akai Jaya Mandiri Racing Team). Nah, yang
spesialnya bahwa pencapaian tersebut dengan
menggunakan ban yang tergolong anyar karena
baru dilaunching, yaitu IRC RMC830.
Itu tadi adalah ban baru yang dapat dipakai
untuk racing ataupun keperluan harian. Harganya
dijamin lebih murah dari kompetitor.
Prestasi jawara umum Sport 250 cc ini menjadi
kelanjutan prestasi sebelumnya yang meraih
terbaik dalam balap ketahanan Yamaha Endurance Race 2019 di Sirkuit Sentul. Selain Rey, Juara ke-3 di YSR 2019
Sentul ialah M Faerozi juga menggunakan IRC RMC830. Kedua pembalap tersebut menggunakan ban IRC RMC830
dengan ukuran depannya 110/70 R17, sedang bagian belakang berukuran 140/70 R17.

IRC Ngumpul Mekanik Palangkaraya
Kota Palangkaraya menjadi kota selanjutnya yang masuk ke
dalam rangkaian IRC Tire Ngumpul Mekanik 2019. Sebagai
Ibukota dari Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya memiliki
potensi pasar otomotif yang cukup baik. IRC Tire melihat
kesempatan untuk memberikan edukasi kepada para mekanik
sebagai salah satu influencer dalam pemilihan konsumen saat
membeli ban.
Bertempat di Aquarius Boutique Hotel, IRC Tire bekerjasama
dengan distributor PT. Prima Jaya Tyre Mart mengundang
sekitar 150 mekanik dari 75 toko pada 2 November 2019.
Beragam kegiatan dibuat untuk memberikan edukasi kepada
para mekanik terkait ban tubeless IRC. Menekankan pada
kualitas produk ban tubelessnya, IRC juga berkesempatan
memperkenalkan ban dengan pattern terbaru yaitu GP5
dengan kembangan blok besar yang bisa digunakan di jalan
aspal maupun tanah. Acara berlangsung meriah dengan
hadirnya hiburan yang telah dipersiapkan tim IRC untuk
menghibur para peserta yang telah datang.
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IRC Ngumpul Mekanik Balikpapan

IRC bekerjasama dengan distributor Balikpapan, PT. Teguh Perkasa Karya Perdana mengadakan Ngumpul Mekanik di
Grand Jatra Hotel (17/11). 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.
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 hadiahhadiah menarik yang diperuntukan bagi peserta-peserta yang datang.

MotoXpress Sales Counter & Mechanic Contest
Menutup rangkaian kegiatan akhir tahun, PT. Gajah Tunggal Tbk membuat acara yang ditujukan untuk mekanik dan
sales counter MotoXpress. MotoXpress sendiri merupakan toko retail resmi yang menjual ban IRC dan Zeneos yang telah
tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Kegiatan yang diadakan pada 26-27 November 2019 ini, diikuti oleh perwakilan
13 MotoXpress dari wilayah Jabodetabek dan Jabar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan serta
memberikan semangat lebih kepada mekanik dan sales counter untuk memasarkan produk ban IRC dan Zeneos kepada
konsumen.
Kontes ini dibuka oleh tim Sales, Marketing
dan Technical PT. Gajah Tunggal, Tbk
dengan presentasi tentang pengetahuan
ban serta kiat pemasaran yang dapat
menarik konsumen. Penjurian kontes bagi
sales counter didasarkan pada 3 penilaian,
yaitu tes tertulis, presentasi serta role
play. Sedangkan bagi mekanik, ada 4
poin penilaian yang meliputi tes tertulis,
presentasi, role play, dan cara mengganti
ban.
Dengan adanya kontes ini, mekanik
maupun sales counter diharapkan dapat
meningkatkan kemampuan baik dalam segi
pengetahuan produk, pemasaran produk
serta kemampuan dalam melakukan service
yang baik.
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