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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 Agustus 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 Agustus 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,

TIM MARKETING

AUGUST2018

Indonesia Original Brand
Award 2018
GT Radial kembali meraih penghargaan Indonesia Original 
Brand 2018. Penghargaan yang digarap oleh Majalah SWA 
dan lembaga riset Business Digest ini merupakan bentuk 
apresiasi yang diberikan kepada merek asli Indonesia 
yang memiliki performa membanggakan dan mampu 
bertahan menghadapi berbagai merek kompetitor global 
yang semakin beragam.

Pada acara yang berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta 

(15/8), GT Radial berhasil memenangkan penghargaan 
untuk kategori ban mobil berdasarkan hasil riset yang 
mengacu pada 4 parameter survei yaitu, satisfaction, 
loyalty, advocacy dan foreign local competition dengan 
metode multistage random sampling dengan melibatkan 
ribuan responden di berbagai wilayah di Indonesia. Berkat 

PT Gajah Tunggal Tbk Berhasil Meraih

penghargaan yang diraih oleh GT Radial, membuktikan bahwa produk yang diproduksi lokal dapat 
berjaya tidak hanya di negeri sendiri namun juga memiliki daya saing yang baik di mancanegara.



#08 GIIAS 2018, Tires for Any Road,
Any Vehicle and Any Journey

Mengusung tema “Tires for Any Road, Any Vehicle, Any Journey” kali ini PT. Gajah Tunggal Tbk hadir dengan 
konsep sedikit berbeda. Melalui produk unggulannya GT Radial, produsen ban terbesar di Asia Tenggara ini 
kembali hadir di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018. Tahun ini merupakan kali keempat 
bagi GT Radial hadir dalam acara yang digelar mulai tanggal 2 hingga 12 Agustus 2018 di Indonesia Convention 
Exhibition (ICE), BSD.

Di tahun ini, produk unggulan seperti Champiro GTX Pro yang dibuat dengan teknologi compound nano silica 
sehingga memiliki daya cengkram sempurna pada saat kondisi permukaan jalan basah dan kering kembali 
dipamerkan. Dihadirkan pula ban khusus mobil Sport Utility Vehicle (SUV) yang paling unggul di kelasnya, Savero 
SUV. Kehandalan ban dengan kualitas prima telah menjadikan GT Radial mampu bersaing dalam pasar global 
maupun internasional lebih dari 25 tahun. Terhitung hingga kini, produk ban mobil kebanggaan bangsa ini 
sudah diekspor ke lebih dari 80 negara.

Selain beragam produk ban yang dipamerkan, bentuk partisipasi lain PT Gajah Tunggal, Tbk dalam kegiataan 
GIIAS 2018 adalah keikutsertaan GT Radial sebagai sponsor beberapa kegiatan. Bersama dengan modifikasi.com, 
GT Radial akan ikut andil dalam kegiatan Konfigurasi Logo Asian Games yang akan berlangsung pada tanggal 4 
Agustus. Kegiatan tersebut akan melibatkan  15 komunitas mobil yang akan melakukan konfigurasi membentuk 
logo Asian Games sebagai bentuk dukungan Sukses Atlet Indonesia. Setelah acara konfigurasi selesai, peserta 
akan melanjutkan kegiatan GT Radial Challenge.

Di akhir penutupan GIIAS 2018 pada acara Exhibitor Night, GT Radial berhasil terpilih menjadi salah satu 
pemenang “Favorite Booth” untuk kategori supportig industry >150m2. Kehadiran GT Radial pada event pameran 
berskala internasional tersebut menjadi bukti keseriusan GT Radial untuk terus merentangkan eksistensinya.



GT Radial bekerjasama dengan Astra Daihatsu Motor (ADM) kembali menggelar Auto Clinic Batch 3 dengan 
mengundang Avanza Xenia Club Indonesia (AXIC) dan Charade Classy Winner (C2W). kegiatan yang ditujukan 
untuk para club & communities tersebut berlangsung pada 25 Agustus 2018 di Proving Ground, Karawang. Tema 
yang diangkat pada pertemuan ini adalah membicarakan mengenai antisipasi hydroplanning saat berkendara.

Kegiatan dengan total 7 batch ini terbagi ke dalam 2 sesi, yaitu n-class sharing dan practice. Dalam sesi pertama, 
peserta diberikan materi mengenai hal-hal yang harus diperhatikan pada ban, sehingga berkendara menjadi 
aman dan nyaman seperti kecepatan kendaraan, kondisi ban serta tekanan angin.

Akhirnya bendera merah putih berkibar di ajang Asia Auto Gymkhana Competition putaran 1 di Sirkuit GWK Bali 
malam (11/08). Team Indonesia berhasil meraih gelar penting di kelas perorangan dan team saat lewat 
pertarungan adu cepat yang sangat dramatis.

Kehandalan ban GT Radial Champiro BXT Pro telah dibuktikan kemampuannya dalam laga Asia Auto Gymkhana 
Competition 2018 yang telah rampung digelar di GWK Cultural Park – Bali pada 11 Agustus 2018. Seluruh 
pembalap dari 13 negara yang berlaga pun telah merasakan kehebatan dari ban GT Radial sepanjang balapan.

Kerja keras dan hasil juara di kelas team akhirnya ditorehkan duet TTI Anjasara Wahyu dan Demas Agil.  Duet 
Team Indonesia ini unggul dramatis atas team New Zealand Jordan Grant dan Cameron Morison di Final. 
Asia Auto Gymkhana adalah olahraga motorsport yang mempertandingkan pembalap-pembalap dari berbagai 
negara. Tahun 2018, Indonesia kembali terpilih menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan slalom tingkat 
internasional ini. Pada seri- seri selanjutnya, negara India, Taiwan dan Thailand akan menjadi tuan rumah 
pagelaran gymkhana ini.

Tim Indonesia Berhasil Memenangkan
Asia Auto Gymkhana Competition 2018

ADM Auto Clinic Batch 3 di Proving Ground


