Corsa Dukung Event Modifikasi Motor di Bandung
Jakarta, - Produk ban nasional pabrikan PT Multistrada Arah Sarana (MASA), Corsa menjadi salah satu media
partner Modofication Contest Motorcycle yang digelar Jumat (4/12) dan Sabtu (5/12) di Cikutra Bandung.
Corsa dipilih sebagai satu produk ban nasional dalam event yang digelar HMM Itenas ini.
Produk ban Corsa dipercaya dalam event yang digelar dengan berbagai macam item kegiatan seperti mothai otre
style, cèpèr modofication, Street racing Matic, street racing non Matic, fashion daily Matic, fashion daily non
matic, retro custom Open, Costum modify, airbrush grafis, dan extrem.
Event ini digelar untuk merayakan hari ulang tahun Mechaniversary ke 28. Selain beragam acara itu, panitia
pelaksana juga menyediakan acara engine tune up, emision test, modifikasi Contest motor, entertainment, expo,
dan Bazar.
Ribuan masyarakat Bandung, Jawa Barat berjubel hadiri acara tersebut. Karena ada juga performa spesial, artis
ibukota, Risma, grup band Skorpa Ska, dan penampilan Sexi dancer.
Corsa juga hadir dengan spesial dalam acara ini. Perkenalan produk ban nasional ini juga dapat dilihat di booth
yang
dibuka
dalam
acara
expo
dan
Bazar.
Masyarakat Bandung, tampak antusias dengan kehadiran ban Corsa. Mereka bisa mengenal lebih dekat ban Corsa
yang juga menjadi satu diantara sponsor utama di klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat, Persib Bandung.
Corsa ingin terus menjadi inspirasi anak bangsa dengan spirit ban para juara,tire for a champions.
Event balapan road race, grasstrack arena berlumpur dan berbukit, dan berbagai event selalu didukung Corsa.
Corsa juga nyaman digunakan oleh sepeda motor yang digunakan untuk menjalankan aktivitas sehari - hari.
Digunakan di perkotaan dan di pedesaan, Corsa tetap tahan banting.
Pakai Corsa lupakan yang lain. Itulah tagline yang sering diucapkan pelatih Bali United, Indra Sjafri dalam setiap
lawatan coaching clinic gratis dan gerakan sejuta bola yang digelar di setiap daerah di Nusantara.
Corsa tidak hanya mendukung kegiatan otomotif, melainkan menjadi sponsor klub sepakbola profesional, Arema
Cronus, Persija Jakarta, Bali United, dan Persib Bandung. (*)

