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GT Radial Sponsori Saturday Night
City Slalom untuk Sambut HUT
Kota Tangerang Ke-26

Toyota Team Indonesia Hadir
dengan Semangat Baru di Tahun
2019

GT Radial bersama TOSCA
Menggelar Smart Driver

GT Radial Sponsori Saturday Night
City Slalom untuk Sambut HUT Kota
Tangerang Ke-26

Memperingati ulang tahun Kota Tangerang ke-26, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Pemerintah Kota Tangerang
menggelar acara Saturday Night City Slalom 2019. Acara ini berlangsung pada Sabtu (23/3) di Ayodhya Residence, Kelapa
Indah, Kota Tangerang. Event ini melibatkan sedikitnya 57 peserta yang datang dari Kepulauan Riau, Jateng, Jabar, Kalsel,
DKI Jakarta, DIY, Jatim, dan juga tuan rumah yaitu Banten.
GT Radial diproduksi di pabrik PT Gajah Tunggal Tbk yang berlokasi di kota Tangerang. Kegiatan slalom ini diharapkan
dapat menjadi hiburan serta memberikan manfaat bagi pemerintah Tangerang maupun orang-orang yang tinggal di
sekitarnya. Acara yang dihadiri langsung oleh Walikota Tangerang, Bapak Arief R. Wismansyah dan ketua KNPI Tangerang,
Bapak Uis Adi Dermawan berlangsung sangat sukses. Ban GT Radial hadir menjadi satu-satunya sponsor ban, dan acara ini
menjadi acara Slalom pertama yang disponsori di tahun 2019. Kegiatan ini dibuat sebagai wadah bagi para peslalom tanah
air dalam menunjukkan bakatnya di lapangan.
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Toyota Team Indonesia Hadir dengan
Semangat Baru di Tahun 2019
pembalap F1 ditunjuk TTI sebagai
racing advisor untuk membantu
mengarahkan
pembalap
lain
untuk memaksilkan strategi tim.
Kejutan lain yang dihadirkan
TTI adalah ikut sertanya Sabrina
Sameh yang sebelumnya dikenal
sebagai pembalap motor yang
ikut bergabung untuk mengisi
kekosongan pembalap wanita yang
sebelumnya ditempatkan oleh Alinka
Hardianti. Serta pembalap muda
Herdiko yang telah memiliki beragam
prestasi di bidang slalom.

Team balap pabrikan yang didukung penuh oleh
Toyota Astra Motor yaitu Toyota Team Indonesia (TTI)
memperkenalkan formasi tim dan pembalap di tahun
2019 dengan tagline“Beyond Race”. Bertempat di Park19,
Kemang (13/3) tim dibawah naungan Memet Djumhana
ini hadir di depan puluhan sponsor dan media yang
hadir. Di tahun 2019 ini, TTI memberi gebrakan dengan
memperkenalkan 3 pembalap baru yang bergabung,
yaitu Rio Haryanto, Sabrina Sameh dan Herdiko.
Rio Haryanto, yang dikenal atas prestasinya menjadi

GT Radial yang secara konsisten
bekerjasama dengan TTI khususnya
untuk memajukan dunia balap,
tahun ini kembali berkolaborasi
dalam gelaran balap nasional. TTI di tahun 2019 ini akan
menggunakan ban GT Radial Champiro SX2 dalam balap
Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) di kelas
Indonesia Touring Car Race (ITCR) dan Japanese Super
Touring Car (JSTC) menggunakan mobil Toyota Yaris.
Selain itu, Champiro GTX Pro dan Champiro SX2 akan
memaksimalkan performa TTI dalam kejuaraan nasional
slalom serta kejuaraan slalom tingkat Asia. Prestasi dan
keberhasilan TTI dalam gelaran balap menjadi cerminan
kualitas produk-produk sponsor salah satunya ban GT
Radial.
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GT Radial Bersama TOSCA Menggelar Smart Driver
Komunitas mobil Toyota Sienta yang
tergabung dalam Toyota Sienta
Community Indonesia (TOSCA)
mengadakan acara TOSCA Smart
Driver yang dilaksanakan pada
9-10 Maret 2019 di Surabaya dan
Semarang. Acara ini adalah kegiatan
yang dibuat komunitas TOSCA
bekerjasama dengan GT Radial untuk memberikan penyuluhan safety campaign di tol Trans Jawa. Acara ini dibuat
untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana mengemudi yang pintar, memahami fitur keamanan yang
terdapat pada kendaraan serta bagaimana melakukan proses pengecekan standar kendaraan.
GT Radial ikut menjadi bagian dalam kegiatan ini dengan memberikan 3 set ban yang digunakan selama acara
berjalan. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini menjadi uji coba ketangguhan ban GT Radial dalam
melintasi jalan tol Trans Jawa. Ikut sertanya GT Radial dalam kegiatan ini sekaligus untuk membuktikan kualitas
ban Champiro GTX Pro yang merupakan ban tuning performa tinggi. Pada acara ini, komunitas yang telah memiliki
1500 member ini bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan edukasi pencegahan
narkoba di kalangan komunitas mobil.

Touring Trans Jawa dengan
Nissan X-trail Indonesia

4th Anniversary Komunitas
Captiva Indonesia

Komunitas Nissan X-trail Indonesia (NXI) telah lama
bekerjasama dengan GT Radial dalam beragam
program komunitasnya. Di awal bulan Maret, NXI
mengadakan acara Guyub Wisata Solo yang diawali
dengan melakukan touring melintasi tol Trans Jawa.
Kegiatan ini dimulai di Rest Area KM 39 Cikampek
yang diikuti oleh lebih dari 200 peserta. Acara ini juga
dibuat untuk mempromosikan tol Trans Jawa yang
telah diresmikan pemerintah sekaligus menanamkan
pentingnya safety driving bagi anggota NXI maupun
pengguna jalan lainnya. Kegiatan ini juga memberikan
kesempatan bagi GT Radial untuk membuktikan
kualitas dan ketahanan ban GT Radial Champiro HPY
SUV yang digunakan selama touring berlangsung.
Kegiatan yang berlangsung pada 7-9 Maret ini berjalan
dengan sukses dan aman.

Komunitas Captiva Indonesia (KCI) saat ini telah
memiliki 16 chapter di seluruh Indonesia. Memiliki
lebih dari 1.330 anggota, komunitas ini menggelar 4th
Anniversary dengan kegiatan Touring Merah Putih.
kegiatan ini dilakukan dengan melakukan touring
melintasi tol Trans Jawa yang telah diresmikan di akhir
tahun 2018.
Touring ini diikuti oleh KCI berbagai chapter dari
wilayah Indonesia yang berkumpul di rest area KM
57 dan berakhir di kota Yogyakarta. Selama touring
berlangsung, KCI yang disponsori GT Radial merasakan
ketangguhan serta kestabilan ban Savero SUV yang
digunakan selama perjalanan. Kegiatan ini pun
sekaligus membuktikan kualitas ban GT Radial yang
digunakan di sepanjang lintas tol Trans Jawa.
MARET2019

