PRESS RELEASE

Selasa, 30 Juni 2015

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

230 Riders Ngabuburit Dengan Adu Skill di Cimahi
*Berbuka Puasa Bersama Para Riders
Jakarta, - Corsa ban nasional pabrikan PT Multistrada Arah Sarana kembali menjadi
pengagas kejuaraan dragbike di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cimahi, dipilih sebagai
lokasi penyelenggaraan event bertajuk Ngabuburit Bareng AN-NUR Indorace Corsa Dragbike
Championship 2015 ini.
Kejuaraan ini berlangsung 26-27 Juni 2015 di Sirkuit Birgif, Cimahi. Jumlah pesertanya cukup
banyak. Sebanyak 230 riders mengikuti kejuaraan di bulan puasa ini.
Corsa dan Indorace Management sebagai penyelenggara ingin bersilaturahmi dengan para
riders, khususnya Provinsi Jawa Barat. Di bulan suci Ramadhan ini, Corsa mengajak pecinta
otomotif agar menyalurkan minat dan bakat dalam wadah positif dalam bentuk kejuaraan.
Selama dua hari, ribuan penonton dan ratusan riders diajak ngabuburit menanti berbuka
puasa dengan hal - hal yang positif.
Corsa juga hadir untuk lebih dekat dengan para riders. Corsa ingin memperkenalkan kualitas
produk baru kepada para riders. Para Riders perlu mengetahui bahwa Corsa memiliki ban
khusus Drag dengan Racing Compound. Kualitas ban ini cocok bagi para riders yang doyan
memacu kuda besi di arena kejuaraan. Para riders bisa mencoba memakai produk teranyar
Corsa D01.
Tidak hanya fokus pada kejuaraan. PT Multistrada Arah Sarana sebagai pembuat Corsa, juga
mengajak seluruh pihak yang terkait dalam kejuaraan untuk berbuka bersama. Corsa
mengundang anak yatim piatu di daerah Cimahi untuk buka puasa bersama 26 Juni 2015.
Sedangkan para penonton, crew, sponsorship, dan riders peserta kejuaraan, diajak berbuka
bersama pada 27 Juni 2015. Setelah berbuka bersama, acara penyerahan hadiah dan piala
baru digelar.
Kurang lebih 1750 orang hadir dalam kegiatan selama dua hari tersebut. Para penonton
sangat antusias melihat event motor masih berlangsung di bulan puasa ini. Para peserta
berharap kegiatan positif ini dapat menjadi agenda rutin di Cimahi. (*)
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