
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 
Kuasa, sehingga Laporan Bulanan Kegiatan Marketing 
Periode February 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 February 2018.

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.

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,
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TBR NATIONAL GATHERING

Pada tanggal 07-08 Februari 2018, tim TBR untuk pertama 
kalinya mengadakan acara TBR Distributor Gathering.

Event gathering tersebut, rencananya akan menjadi 
agenda rutin tahunan agar distributor untuk TBR saling 
mengenal satu sama lainnya. Selain itu, acara distributor 
gathering tersebut juga berguna untuk menyampaikan 
informasi-informasi dari PT Gajah Tunggal Tbk mengenai 
harapan kita terhadap mereka dalam hal penjualan dan 
service mereka ke customer/fleet dan juga menjadi ajang 
bertukar informasi baik antar sesame distributor maupun 
distributor terhadap PT Gajah Tunggal Tbk.
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WHITE CAR COMMUNITY REGIONAL 
TANGERANG RAYA ANNIVERSARY 5TH

White Car Community Regional 
Tangerang Raya (WCC TangRay) 
yang didirikan pada 20 Januari 
2013 mengadakan perayaan 
anniversary ke 5 nya di tahun 2018 
ini. Perayaan anniversary ke 5 WCC 
Regional Tangerang Raya 
diadakan pada hari Minggu, 04 
Februari 2018 bertempat di Water 
World Citra Raya. GT Radial 
mendukung acara tersebut 
dengan tujuan untuk menjalin 
hubungan yang baik dengan 
komunitas White Car Community 
karena GT Radial telah 
bekerja-sama dengan WCC 
beberapa tahun ini. 

DEKLARASI WULING CLUB INDONESIA

Minggu 04 Pebruari 2018 
merupakan sejarah lahirnya Wuling 
CLUB Indonesia (club pemakai 
mobil Wuling) di wilayah Jakarta 
Raya-Tangerang Raya- Serang 
Raya dan Cilegon Raya dalam 
acara "DEKLARASI WLCI JAKARANG 
SERCI Dan Musyawarah Anggota 
ke I tahun 2018". Pada event ini GT 
Radial mendukung dengan 
memberikan goodybags kepada 
para peserta deklarasi.

LASERTA - RUSSIAN DISTRIBUTOR VISIT

Pada tanggal 26 Febuari 2018 
terdapat acara Laserta Visit 
dimana para distributor dari Rusia 
datang mengunjungi Proving 
Ground Karawang untuk melihat 
fasilitas  pengetest-an ban yang 
dimiliki oleh PT Gajah Tunggal Tbk. 
Acara tersebut dihadiri oleh 24 
orang tamu dari Rusia. Acara 
berjalan dengan lancar dengan 
diadakan 3 test untuk Passenger 
Car yaitu VDA, Glass Plate, & WBLH 
dan untuk truk terdapat Rolling 
Resistance test. 

MEDIA GATHERING TOYOTA AGYA CLUB

Toyota Agya Club mengadakan 
acara media gathering di hari 
Kamis, 08 Februari 2018 bertempat 
di Sport Club Kelapa Gading. 
Acara ini dihadiri oleh beberapa 
perwakilan dari media, dealer, dan 
sponsor. Sponsor yang menghadiri 
acara tersebut, di antaranya PT 
Toyota Astra Motor, PT Astra 
International, PT Pertamina 
Lubricants, TRD Indonesia, GT 
Radial, Auto 2000, Astrido Toyota 
dan Garda Oto. Tujuan GT Radial 
mendukung acara tersebut yaitu 
untuk menjalin hubungan yang 
baik dengan komunitas Toyota 
Agya Club yang merupakan 
partner OEM dari GT Radial. Selain 
itu media gathering ini juga 
sebagai ajang silaturahmi dan 
suatu bentuk apresiasi TAC kepada 
dunia jurnalistik di Indonesia, dan 
juga mitra-mitra sponsor yang 
selama lebih dari empat tahun ini 
menjadi partner dari TAC.

LAUNCHING ISUZU NEW MU-X 4X4

Dengan menggunakan ban 
Savero Komodo M/T Plus ukuran 
265/75 R16, Isuzu mu-X 4x4 di 
launching bertempat di Jeep 
Station Indonesia Resort pada 
tanggal 05 Februari 2018. New Isuzu 
mu-X 4x4 didesain dengan 
karakteristik yang sesuai dengan 
keadaan demografis & market 
Indonesia. Segmentasi Isuzu mu-X 
4x4 pun beragam, mulai dari 
perkebunan, pertambangan, oil 
and gas industry, serta area-area 
hutan yang sesuai dengan wilayah 
Indonesia. New Isuzu mu-X masih 
ditopang mesin Turbo Diesel Isuzu 
4JK1-TC Hi, 2.5L berteknologi Direct 
Fuel Common Rail bertekanan 
tinggi dengan tenaga sebesar 136 
ps dan torsi 32,6 Kgm dan untuk 
versi terbaru ini didukung system 
Turbocharge Intercooled VGS 
(Variable Geometry System). Inilah 
yang membuat performa New 
Isuzu mu-X dapat lebih diandalkan 
untuk menunjang aktivitas para 
pemakainya.

KOMUNITAS TRAX OWNER 
COMMUNITY (T-RAX) TOURING KE 
TEGAL

Guna mempererat kekeluargaan 
diantara member, Indonesia TRAX 
Owner Community (T-RAX) gelar 
touring dan berwisata ke Guci 
Tegal pada tanggal 10-11 February 
2018 yang lalu. Kegiatan dimulai 
dengan titik kumpul Rest Area KM 
39 menuju Cirebon untuk sarapan 
pagi bersama dengan menu ciri 
khas Cirebon, Empal Gentong di 
resto H. Apud. Peserta touring 
disajikan pemandangan segar 
daerah pegunungan di kawasan 
Guci jawa tengah yang menjadi 
salah satu favorite tujuan wisata 
keluarga dari wilayah Jakarta 
selain karena akses jalan yang 
sudah cukup mendukung untuk 
touring, jarak yang tidak 
melelahkan dan juga udara segar 
pegunungan yang cukup 
memanjakan peserta kegiatan 
touring kali ini. GT Radial di acara 
T-RAX Touring Ke Tegal turut 
berpartisipasi dengan memberikan 
goodybags untuk para peserta 
touring.



Pada tanggal 20 Februari 2018 bertempat di 
Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, PT Toyota 
Astra Motor me-launching varian terbaru All New 
Yaris. GT Radial sebagai sponsor resmi Toyota Team 
Indonesia turut hadir untuk mendukung acara tersebut. 
Di acara tersebut sekaligus menginformasikan di tahun 
2018, Toyota Team Indonesia akan menggunakan varian 
baru All New Yaris untuk di balap touring dan Gymkhana 
(Slalom) yang dikombinasikan dengan ban GT Radial 
Champiro SX2.

Launching All New

Bandung, Rabu 7 Februari 2018 di perhelatan tahunan ke-6 Racing4 Awards 
di Bandung, Jawa Barat, PT Gajah Tunggal berhasil meraih penghargaan 
prestisius yaitu ban GT Radial Champiro SX2 berhasil terpilih sebagai Most 
Fave Tire. Penghargaan ini diterima langsung oleh Alda Febrimora Siregar 
selaku Head Of Section – Media Communication PT Gajah Tunggal Tbk.

“Konsistensi Racing4 Autonews sebagai media bersegmen khusus motorsport 
roda 4 nasional terus membuktikan konsistensinya di tengah keberadaan 
banyak media nasional sejenis. Kerjasama yang terus berlanjut sejak tahun 
2013 bersama GT Radial membuktikan itu dan kami sangat apresiasi dengan 
aktifasi yang dilakukan seperti ini. Kami berharap ke depan akan terus 
dipertahankan dan terus berkembang serta konsisten”, tutur Alda dalam 
sambutannya, sebagaimana dikutip langsung dari situs Racing4.net.
Ban GT Radial Champiro SX2 memang telah berhasil mengantarkan banyak 
prestasi tim-tim balap baik di level domestik maupun di mancanegara. Dari 
dalam negeri, ban GT Radial Champiro SX2 berhasil memberikan 
sumbangsih penting untuk Haridarma Manoppo dari Toyota Team Indonesia 
saat menjuarai kejurnas ITCC 1600 Max ISSOM 2017.
Ban ini pulalah yang berhasil mengantarkan Demas Agil sebagai juara 
nasional Gymkhana 2017 bersama Toyota Team Indonesia (TTI). GT Radial 
Champiro SX2 dikenal memiliki karakter yang tangguh serta daya 
cengkeram yang sangat kuat saat digunakan di ajang kompetisi seperti 
touring race, slalom dan drifting, karena memiliki daya traksi dan menuver 
serta akselerasi yang super cepat.

RACING4 AWARDS



JAKARTA - Musim balap 2018 sebentar lagi bergulir. 
PT Gajah Tunggal Tbk selaku perusahaan produsen 
ban terbesar dan terintegrasi se Asia Tenggara 
dengan merek GT Radial menyatakan 
berkomitmen mendukung secara penuh balapan 
nasional.

Tahun ini, GT Radial berkonsentrasi pada balap 
roda empat, dengan membentuk tim baik di 
kejuaraan slalom, touring, drift, offroad dan rally

Head Of Division Marketing PT Gajah Tunggal Tbk, 
Leonard Gozali mengatakan dukungan kepada 
para pembalap itu sebagai bentuk tanggung 
jawab kami sebagai produsen ban nasional, untuk 
memajukan olahraga balap di Indonesia. 

Untuk di tahun 2018 ini pihaknya masih 
meneruskan komitmen yang ada. Masih masuk di 
balap turing, slalom, drifting, off road dan rally. 

"Penggunaan ban untuk balap kan jelas lebih 
berat, jika dibandingkan dengan penggunaan 
ban secara umum (harian). Dengan begitu kami 
akan mendapatkan brand image dari konsumen, 
untuk itu kami terus berkomitmen mendukung 
ajang balap nasional sebagai bukti ban GT Radial 
merupakan ban-nya para juara dan tentunya 

pebalap yang kami support juga menjadi brand 
ambassador kami," ungkap Leonard Gozali

GT Radial berharap, eksistensi mereka di dunia 
balap nasional mampu membuktikan kualitas 
terbaik dari produk ban mereka.Beberapa 
pebalap nasional yang disponsori PT Gajah 
Tunggal Tbk di antaranya Toyota Team Indonesia 
(Haridarma Manoppo (Touring), Alinka Hardianti 
(Touring dan Slalom), Demas Agil (Slalom dan Drift), 
Anjasara Wahyu (Slalom), Adrianza Yunial 
(Slalom)) dan Squad Champiro (Doohan, Rivaldi, 
Dodi dan Adhi) di Slalom. Selain itu pebalap GT 
Radial lainnya yang tergabung di 2018 yaitu: Julian 
Johan (Off road dan Perally), Denni Pribadi 
(Touring) dan di Drift ada Reggi Fiandisa, Danny 
Ferdito, M. Farhan Maulana, Dika CH, Rocca JS, 
Adi Indiarto, Irdham dan Valentino Ratulangi

Di kesempatan yang sama, GT Radial juga 
memperkenalkan Head Of Division Marketing nya 
yang baru di 2018 yaitu Leonard Gozali.

“Di tahun 2018 ini saya sebagai Head Of Division 
Marketing akan melakukan yag terbaik untuk divisi 
marketing PT Gajah Tunggal Tbk. Tugas saya 
sekarang ini tidak hanya handle ban PCR tetapi 
juga truk, bis, dan roda 2," jelas Leonard Gozali.  

Sumber: tribunnews.com
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