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GT Radial Dukung BSD City Grand 
Prix 2019

GT Radial Mendukung Astra 
Daihatsu Motor Dalam Event 

“Daihatsu Vocational Day – 2019”

GT Radial Menjadi Official Tire 
Sponsor Dalam Event Drift Camp 

Goes to Bali
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BSD City Grand Prix kembali digelar di Sirkuit BSD City - Tangerang 
pada 30 November - 1 Desember 2019 sebagai ajang penutup 
dari serangkaian seri balap touring (ISSOM) yang biasa diadakan 
pada Sirkuit Sentul, kali ini para pembalap harus menundukan 
jalan raya di dalam perumahan yang telah disulap menjadi 
lintasan balap. GT Radial hadir berpartisipasi sebagai sponsor 
dalam putaran penentu bagi juara umum.

Selain menjadi sponsor dalam gelaran balap mobil ini, GT Radial 
juga mendukung Toyota Team Indonesia (TTI) dan Mercedes 
One Make Race (MOMRC) sebagai official tire sponsor. 

Hasil manis pun berhasil diraih oleh TTI – TRD yang berhasil 
menjuarai BSD City Grand Prix 2019 di kelas Indonesia Touring 
Car Race (ITCR - 1600Max) melalui Haridarma Manoppo di 
posisi 1 dan rekan setimnya Demas Agil di posisi ke 3. Seperti 
yang diketahui sebelumnya semenjak ban Champiro SX2 
melakukan improvement dan mendapat feedback sangat baik 
dari para pembalap, ban Champiro SX2 dari GT Radial menjadi 
satu – satunya ban pilihan para pembalap khususnya di kelas 
Indonesia Touring Car Race (ITCR), terbukti seluruh pembalap 
menggunakan ban Champiro SX2 dari GT Radial. Improvement 
ini tidak lepas dari dukungan tim Research and Development 
(R&D) GT Radial untuk selalu mendukung tim serta melakukan 
evaluasi guna keperluan pengembangan produk.

GT Radial Dukung
BSD City Grand Prix 2019



PT Astra Daihatsu Motor (ADM), selaku pemegang merek 
Daihatsu di Indonesia, bersama produsen ban GT Radial, 
melanjutkan rangkaian event Auto Clinic 2019 dengan 
tema “Anticipated Driving Program” khusus untuk 296 
guru SMK dari 43 SMK di seluruh Indonesia pada Minggu, 
17 Desember 2019.

Tujuan utama dari acara ini adalah untuk memastikan 
bahwa guru memilikin peran sebagai pendidik dan 
influencer dapat memberikan contoh yang baik kepada 
siswa mereka, dengan dukungan instruktur keselamatan 
mengemudi bersertifikat dari Safety Defensif Consultan 
Indonesia (SDCI). Para guru diharapkan memberikan 
bimbingan dan tutorial kepada para siswa mereka tentang 
keselamatan berkendara di jalan raya sejak usia dini.

Acara yang digelar di Hotel Grand Dafam, Jogjakarta, merupakan batch tambahan dari total tujuh batch yang disiapkan 
khusus untuk komunitas mobil di bawah naungan PT ADM. Acara pun berlangsung seru dan ramai, karena peserta yang 
hadir sangat antusias dengan acara ini.
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GT Radial bekerja sama dengan 
Indonesian Drift Community (IDC) 
menutup event drifting 2019 sebagai 
Official Tire Sponsor dalam event “Drift 
Camp Goes to Bali” di area Sirkuit Speed 
City – GWK Cultural Park 7 Desember 
2019.

Produsen ban terbesar dan terintegrasi 
se-Asia Tenggara dengan merek GT 
Radial itu ambil bagian dalam event 
yang digelar Indonesia Drift Community 
(IDC) dengan tujuan untuk memajukan 
olahraga motorsport khususnya drifting 
di tanah air dan memaintain brand 

awareness GT Radial di kalangan pembalap untuk selalu menggunakan ban Ultra High Performance dari GT Radial yaitu ban 
Champiro SX2 yang terbukti mengantarkan para pembalap ke podium kemenangan.

Event Drift Camp adalah sebagai tempat pembibitan dan regenerasi drifter sehingga drifting di Indonesia tak sampai mati 
suri lagi, dalam hal ini para drifter dari GT Radial Drift Team (Irdham dan Allen Young) memberikan coaching clinic untuk 
para drifter pemula dalam hal tehnik drifting, setting mobil dan taxi drift experience kepada para pengunjung.

GT Radial Menjadi Official Tire Sponsor
Dalam Event Drift Camp Goes to Bali

GT Radial Mendukung Astra Daihatsu Motor Dalam Event 
“Daihatsu Vocational Day-2019”


