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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 April 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 April 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.

GT RADIAL sebagai salah satu sponsor
untuk dukung Pre Asian Games 2018
GT Radial terlibat dalam kegiatan Doa dan
Dukungan Energi untuk Sukses Atlet
Indonesia
di
Auditorium
Wisma
Kemenpora, Jakarta Pusat, Selasa (13/3).
Itu bertujuuan supaya atlet mendapat
dukungan dari seluruh rakyat Indonesia
dalam bentuk tanda tangan pada enam
provinsi.
Dimulai
dari
Jakarta,
Bandung,
Yogyakarta,
Surabaya,
Bali,
dan
Palembang. Selain itu, ada bola raksasa di
34
provinsi
yang
akan
terus
digelindingkan
sebagai
simbol
menyongsong Asian Games 2018.

Dalam kesempatan Opening Ceremony
Pre Asian Games 2018, turut hadir
Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam
Nahrawi
beserta
Deputi
Bidang
Peningkatan
Prestasi
Olahraga
Kemenpora, Mulyana, Deputi II Chef de
Mission (CdM) Kontingen Indonesia
Royke Lumowa, Ketua DPRD DKI Jakarta
Prasetyo Edy Marsudi, pimpinan Komite
Olimpiade Indonesia (KOI), dan Komite
Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
untuk menyambut 46 sponsor yang hadir.

AUTO SUMMER DAY

CARSNAVAL 2018

GT Radial menjadi salah satu sponsor acara Auto Summer Day 2018-CARSNAVAL, 7-8 April di Pantai Carnaval Ancol. Ratusan
mobil Mercedes Benz berkumpul untuk memeriahkan acara yang dinaungi oleh MB Club Ina ini. Auto Summer Day
merupakan event yang di pelopori oleh Mercedes Benz Boxer Club Indonesia – Bogor Chapter, pertama kali dilaksanakan
pada tahun 2016 di Jungle Land Sentul – Bogor.
Auto Summer Day 2018 melakukan terobosan dengan mengusung Tema “CARSNAVAL” sebagai transisi program event reguler
bagi seluruh komunitas mobil dan penggemar otomotif pada umumnya.
Auto Summer Day – Carsnaval 2018 adalah event multi konten yang dikemas dengan suasana ceria, penuh warna di musim
panas yang dihadirkan tidak hanya untuk penggemar otomotif, melainkan untuk seluruh pengunjung umum.
Hadirnya beberapa komunitas mobil yang ikut berpartisipasi menjadikan event ini semakin meriah dan menjadikan ajang
gathering komunitas otomotif terbesar.

3rd Anniversary

Ambulance PKMB

Paguyuban Komunitas Mobil Bekasi (PKMB) merayakan hari
jadinya yang ke 3 di Bekasi Cyber Park, Sabtu (7/10). Acara
yang dihadiri oleh para member PKMB ini berlangsung
sederhana namun meriah. Dengan menu utama kegiatan
sosial, yaitu donor darah dan juga medical check yang
berkerja sama dengan rumah sakit swasta di Bekasi, acara
ini menarik antusias komunitas yang hadir dan juga
pengunjung mall tersebut.
Pada acara ini juga ditampilkan mobil ambulance PKMB
sebagai bentuk rasa peduli kepada masyarakat. Saat ini
PKMB sudah memiliki 2 unit ambulance dengan branding GT
Radial sebagai bentuk dukungan positif terhadap kegiatan
sosial yang dilakukan oleh para komunitas mobil di Bekasi.

Balap Mobil

AUTO GYMKHANA 2018 Seri 2,
ADRIANZA MENANG DI TEGAL

TEMPO.CO, Jakarta - Kejuaraan Nasional
Auto Gymkhana 2018 telah memasuki
putaran ke 2, untuk pertama kalinya
Kota Bahari Tegal dipilih menjadi tuan
rumah untuk pelaksanaan balap mobil
drifting itu.
Auto Gymkhana Seri 2 bertepatan
dengan peringatan hari jadi Kota Tegal
ke-438 pada hari Sabtu, 21 April 2018 di
Alun-Alun Kota Tegal.
Gelaran Kejuaraan Nasional ini tidak
diadakan di kota besar seperti
sebelumnya,
tetapi
ini
tidak
mengurangi animo dari para peserta.
Peserta yang mengikuti seri 2 ini
mencapai 220 starter yang ikut dari
berbagai daerah di Indonesia.

“Kota Tegal untuk pertama kalinya
dipilih untuk menyelenggarakan auto
gymkhana seri 2, track yang digunakan
kali ini unik dan berbeda dari track2
sebelumnya dan juga soalnya tricky.
Karakter lintasan di alun-alun kota Tegal
ini memiliki kontur sedikit naik turun
tapi bukan bumpy. Karena kontur
tanahnya yang naik turun dan karakter
lintasannya pun high speed, jadi butuh
mobil dengan power kuat,” kata Alda
Febrimora
Siregar,
Media
Communication PT Gajah Tunggal Tbk
sebagai pemilik acara.

Kejuaraan
Auto
Gymkhana
ini
mempertandingkan 3 kelas yaitu Kelas
A, B, dan F. Di Kelas F, pembalap GT
Radial Toyota Team Indonesia berhasil
merebut posisi 1 sampai dengan 3 yaitu
Adrianza Yunial keluar sebagai juara
kelas F dan disusul oleh Demas Agil dan
Anjasara Wahyu.
"GT Radial bangga dengan hasil di seri 2
ini, selain itu juga ada Zinedine Doohan
yang menempatkan peringkat 3 di kelas
Agya pemula dan Anggana OHP di
peringkat 3 untuk kelas A2 dan
keduanya dari Squad Champiro.
Selamat kepada pemenang dan GT
Radial selalu mendukung,” kata Sita
Raditya Kirana, Brand Automobile GT
Radial soal ajang balap mobil drifting
nasional itu.

Ini Cara Ladies TYCI Peringati
Tepat di Hari Kartini yang jatuh pada 21 April, para
srikandi yang tergabung dalam komunitas Yaris memiliki
cara unik merayakannya.

Perjuangan Kartini akan selalu terkenang dalam hati para
perempuan Indonesia. Sosoknya sangat menginspirasi
banyak wanita, khususnya para member ladies yang
tergabung dalam komunitas Toyota Yaris Club Indonesia
(TYCI).

Hari

Kartini

Ini merupakan acara ketiga yang pernah diadakan oleh
member ladies TYCI dalam memperingati Hari Kartini.
Pertama diselenggarakan pada tahun 2013, kedua di
tahun 2015, dan yang ketiga adalah 2018.
Acara bertajuk 'Toyota Ladies Day' ini dimulai dengan
berkumpul di diler Astrido Pondok Indah, Jakarta pada
pagi hari. Kemudian lanjut ke lokasi acara di sekolah
Raffles International School, Jakarta.
Di sekolah tersebut, para siswi kelas 3 SMA diberikan
edukasi mengenai safety driving dan juga coaching clinic
mengenai cara berkendara di jalan raya.

Debut Rally Internasional Julian Johan

bersama GT Radial dan Evalube Helios
RACING4.NET - 19 April 2018 - Jakarta - Julian Johan
Release - Mimpi adalah kunci keberhasilan. Itulah yang di
yakini oleh Julian Johan, pembalap muda Indonesia yang
merupakan seorang YouTubers. Berbekal dengan
segudang pengalaman dan prestasi di dunia balap
offroad Indonesia, Jeje begitu sapaannya akhirnya
memutuskan untuk mewujudkan impiannya yakni
mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
Dibawah naungan “One Motorsport GT Radial Evalube
Helios”,
Julian Johan dan Recky Resanto sebagai
navigatornya mencoba untuk mengawali debutnya di
Rally International 2018 yang akan berlangsung di
Malaysia.

Dengan dukungan yang luar biasa dari produsen ban ternama
GT Radial & produsen lubricant “ Evalube Helios” serta para
sponsor lainnya J-Sky Ferriswheel dan Mummy Khalish pun ikut
serta berperan berpartisipasi dalam mewujudkan impian anak
bangsa ini.
“Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Para
Sponsor yang telah mempercayakan kami untuk turut serta
dalam event Rally Internasional ini. Alasan kami mengawali
langkah untuk go Internasional lewat ajang Rally, karena kami
melihat olahraga Rally di Internasional memiliki jenjang yang
baik. Hampir seluruh negara di dunia mengadakan olahraga
Rally. Secara keseluruhan di musim 2018, target kami tentunya
mencoba menjadi yang terbaik. Dihari
pertama kami
berusaha beradaptasi dengan mobil dan track. Sementara hari
kedua kami akan mulai untuk memantapkan peringkat keatas.
Kami
akan
mencoba
menikmati
setiap
proses
pembelajarannya, “ tutur Julian Johan pada saat melakukan
Press Conference di J-Sky Ferriswheel, AEON MALL Jakarta
Garden City.
“Dengan Penyelenggaraan One Motorsport GT Radial Evalube
Helios ini, Evalube menunjukan komitmen dalam mendukung
olahraga Otomotif tanah air dan mengapresiasi pembalap
muda yang potensial dan patut diperhitungkan di Indonesia
menuju ajang internasional. Akhir kata sukses dan tetap
semangat kami ucapkan untuk Julian Johan!, “ ucap Bambang
Eka Budiyanto, Brand Manager Evalube.
Press Conference ini juga tak luput dari perhatian Rally
Internasional 2018 , terbukti dengan hadirnya perwakilan dari
Team Principal Malaysia, dan beberapa media dari luar negeri
yang meliput langsung Press Conference ini

Hasil Kualifikasi ISSOM
Putaran Dua 2018, Haridarma berhasil Pole Position
SPORTKU.COM - Ajang balap bergengsi Tanah Air,
Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) kembali
diselenggarakan akhir pekan ini.
Sebelum balapan dimulai besok pagi, semua pebalap
yang mengikuti gelaran Indonesia Sentul Series of
Motorsport (ISSOM) diwajibkan untuk melakukan sesi
pengambilan waktu atau yang biasa disebut kualifikasi.
Sesi ini dilangsungkan mulai Sabtu pagi hingga sore.
Kejuaraan Mercedes Benz Club Indonesia Race
Championship (MBCIRC) mengambil waktu di pagi hari
dan kemudian dilanjutkan oleh Japanese Super Touring
Championship (JSTC) serta Super Touring Cup.

TOYOTA YARIS CLUB INDONESIA
2nd ANNIVERSARY - Chapter Bekasi
Melangkah dua tahun para pemilik Toyota Yaris yang
tergabung dalam TYCI Chapter Bekasi Cikarang, sukses
menggelar event bertema ‘2gethers we are unstoppable’.
Mengambil lokasi di Gunung Pancar, Bogor, ‘2gethers we
are unstoppable’ ini mengadakan Cars Meet Up, Musda
sekaligus aksi sosial dengan bersih-bersih gunung
Pancar. Dalam kegiatan ini, GT Radial juga memberikan
4pcs ban Champiro GTX Pro untuk pemenang kontes
modifikasi dalam kategori best eksterior.

Adapun kelas-kelas yang bergengsi seperti Kejurnas ITCC
1.600 Max kembali menempatkan pembalap andalan Toyota
Team Indonesia yang disponsori GT Radial, Haridarma
Manoppo sebagai pemegang pole position yang diikuti oleh
Alvin Bahar (Honda Racing Indonesia) dan Demas Agil
(Toyota Team Indonesia). Dalam sesi kualifikasi, Haridarma
mengemas waktu satu menit 51,726detik.
Selain Kejurnas ITCC, kejuaraan bergengsi lainnya yakni
Kejuaraan Nasional European Touring Car Championship
(ETCC) 2000 juga kembali menyuguhkan persaingan yang
ketat sejak kualifikasi dimulai. Pembalap ABM Motorsport,
Gerhard Lukita, sukses menempati pole position dengan
torehan waktu satu menit 49,006detik. Sementara posisi
kedua juga di tempati oleh pembalap ABM Motorsport yakni
Radityo Mahendra dengan catatan waktu satu menit 49,029
detik.

