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Corsa Dekati Komunitas Motor di Awal Tahun 2016
Jakarta, Sebagai produsen Ban Nasional yang selalu berkomitmen untuk memberikan yang
terbaik kepada konsumen baik lokal maupun mancanegara, PT. Multistrada Arah Sarana Tbk
melalui ban motor Corsa mendekatkan diri dengan konsumen di awal tahun ini. Hal ini
terbukti lewat dukungan yang diberikan kepada salah satu diantara banyak komunitaskomunitas motor Indonesia.
Kali ini, giliran Kawasaki Ninja Indonesia (KNI), komunitas yang telah berdiri sejak tahun 2006
ini untuk mendapat support event dari Corsa, melalui Ninja Owners Society Sukabumi yang
akan mengadakan acara Jambore Daerah Jawa Barat pada tanggal 6-7 Februari.
Acara jambore daerah KNI yang telah diadakan selama tiga tahun berturut-turut,
menghadirkan berbagai macam kegiatan menarik, diantaranya adalah Festival Band, Photo
booth, Safety Riding, pemilihan Mojang Jajaka KNI Jabar, dan juga kegiatan sosial seperti
khitanan massal bagi warga sekitar. “Melihat banyaknya kegiatan yang positif ini, Corsa
sangat bangga bisa ikut memberikan kontribusinya, terutama bagi Indonesia.“ ujar Katharine
Wianna, Marketing Manager dari PT Multistrada Arah Sarana Tbk
Corsa selaku sponsor event ini tentunya turut berpartisipasi memeriahkan acara dengan
membagikan Voucher untuk pembelian ban Corsa Platinum R93. Ban premium ciptaan Corsa
ini sangat cocok untuk penggemar Sportsbike. Dengan tingkat kekerasan Medium-Soft serta
teknologi Silica Compound, R93 sangat cocok untuk mereka yg ingin merasakan performa
maksimal di jalan raya tanpa mengorbankan umur ban itu sendiri. Selain memberikan voucher
200 ribu rupiah untuk pembelian ban Corsa Platinum R93, Corsa juga membuka booth dengan
menjual berbagai macam rangkaian produk ban hingga doorprize dan merchandise exclusive
dari Corsa.
“Kami menyadari bahwa peran komunitas dalam pemasaran produk kami memiliki kontribusi
yang cukup besar apalagi saat melihat dari aktifitas dan besarnya jumlah anggota pada setiap
komunitas. Ditambah lagi mereka sudah sangat mengerti tentang karakteristik sebuah ban,
baik dari kualitas dan fitur yang dimiliki, sehingga masukan dan saran dari mereka akan sangat
membantu kami untuk mendevelop sebuah produk yang sesuai dengan keinginan pasar
kedepannya. Salah satu kontribusi masukan komunitas yang telah kami terapkan yakni pada
product line up premium terbaru kami, Corsa Platinum,“ Tambah Katharine Wianna. (*)
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