Press Release

BEASISWA 180 JUTA UNTUK ANAK BERPRESTASI DARI ISUZU
Sejak tahun 2012 PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) mengadakan program Corporate
Social Responsibility (CSR) pada bidang pendidikan yaitu “Pintar Bersama Isuzu”. Melihat
kesuksesan program ini pada tahun – tahun sebelumnya, PT IAMI memutuskan untuk
meneruskan program ini. Setiap tahunnya jumlah penerima dana pendidikan Isuzu terus
bertambah, dari semula 50 anak, hingga saat ini telah mencapai 170 anak.
“PT IAMI menyadari bahwa keberadaan Isuzu di Indonesia bukan hanya untuk kepentingan
bisnis semata, namun Isuzu juga merupakan bagian dari masyarakat”, jelas Ernando Demily
Vice President Director PT IAMI. “Program ini adalah salah satu kegiatan Isuzu untuk
memajukan bidang pendidikan dan kami berharap kegiatan seperti ini menjadi program rutin
kami” tambah beliau.
Pintar bersama Isuzu adalah program kepedulian Isuzu pada dunia pendidikan Indonesia,
dengan memberikan dana pendidikan sebesar Rp 1.000.000, - kepada 170 putera – puteri
pengemudi dan mekanik Isuzu yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dana ini diperuntukkan untuk anak – anak yang bersekolah di bangku kelass 3 SD – 3 SMP
berusia 8 – 15 tahun yang memiliki rata – rata nilai raport dalam 3 semeter > 80. Selain itu 450
pendaftar yang valid akan mendapatkan tas beserta perlengkapan sekolah
PROGRAM BARU
Pada tahun ini Pintar Bersama Isuzu memiliki program baru. Tidak hanya diperuntukkan bagi
anak – anak yang berprestasi pada bidang pendidikan formal, maka kami memberikan apresiasi
kepada anak – anak yang memiliki bakat pada bidang non – pendidikan formal. Kami
menyelenggarakan Lomba Menggambar dan Lomba Cerita Pendek yang bertemakan Ayah
dan Truk Isuzu.
Sama seperti Dana Pendidikan, Lomba Gambar ditujukan untuk anak – anak dari pengemudi
truk Isuzu dan mekanik Isuzu. Lomba Gambar diperuntukkan untuk anak – anak usia 8 – 11
tahun (maksimal 6 SD sebelum Juli 2017) dan Lomba Cerpen diperuntukkan untuk anak – anak
usia 12 – 15 tahun (Maksimal 3 SMP sebelum Juli 2017). Pada kategori ini Isuzu menyediakan
hadiah Sepeda dan Laptop.
Untuk pendaftaran, formulir dapat diambil di outlet Isuzu terdekat atau diunduh pada website
Isuzu www.isuzu-astra.com. (paling lambat diterima 15 Juli 2017) . Untuk informasi lebih lanjut
hubungi Layanan Konsumen Isuzu 0807 1700 700 atau Angela Prihatini (021) 650 1000 ext
7203
Kami berharap dengan semangat membangun negeri dan menjadi bagian dari perekonomian
Indonesia, program ini dapat memberikan manfaat kepada anak – anak bangsa Indonesia untuk
dapat memajukan Indonesia di masa datang
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Tidak hanya produk yang berkualitas, dalam rangka untuk membuktikan Isuzu Indonesia
sebagai rekan bisnis yang handal, Isuzu Indonesia berkomitmen untuk selalu meningkatkan
kuantitas dan kualitas dari jaringan penjualan serta layanan purna jualnya. Pada saat ini Isuzu
memiliki :
•
•
•
•
•
•
•
•

107 Outlet di seluruh Indonesia, 28 Satellite, >950 mekanik
2.384-part Network yang tersebar di 355 kota di seluruh Indonesia
12 Parts Depo (Medan, Pekanbaru, Surabaya, Samarinda, Banjarmasin, Makasar,
Lampung, Semarang, Palembang, Manado, Bali)
12.577-part number, Isuzu Astra Domestic Genuine
128 unit Bengkel Isuzu Berjalan Mobil & 5 Bengkel Isuzu Berjalan Motor
216 Isuzu Workshops (Dealer, Authorized & Bengkel Mitra)
Isuzu Technician School
Field Advisor yang siap 24 jam dihubungi untuk membantu keluhan kendaraan Isuzu
Anda
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