ISUZU OTOT INDONESIA
Jakarta, 19 September 2013
Indonesia International Motor Show 2013 kembali diselenggarakan, dan Isuzu kembali
hadir untuk menyemarakkan pameran otomotif terbesar di Indonesia. Dengan luas 750
m2 pada stand outdoor OD8, Isuzu datang dengan tema Isuzu Otot Indonesia
Indonesia sebagai negara besar dengan sumber daya alam yang melimpah sedang giat –
giatnya membangun negeri. Untuk itu dibutuhkan alat transportasi yang mumpuni
untuk menunjang segala bentuk pembangunan.
Isuzu sebagai produsen kendaraan komersial yang kuat, tangguh dan irit memiliki range
produk kendaraan komersial yang paling lengkap dimulai dari kendaraan komersial kecil
(pick up) hingga besar (heavy truck) dan yang pastinya dilengkapi dengan teknologi
mutakhir yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi alam Indonesia.
Pada tahun 2013 ini, Isuzu semakin melengkapi range produknya dengan menghadirkan
12 variant baru, yang beberapa diantaranya kami hadirkan pada pameran IIMS 2013 ini.
Produk terbaru yang ditunggu – tunggu, All-new Isuzu D-max, era baru di kategori
double cabin. Dengan desain baru yang lebih agresif dan tingkat keamanan yang lebih
tinggi – serta ketangguhan daya tahan mesin Isuzu yang legendaris dan konsumsi bahan
bakar yang efisien – the all new Isuzu D-max menjadi terdepan di kelasnya.
Saat ini, Isuzu D-max hadir dengan dua variant mesin yaitu 3.000 cc dan 2.500 cc,
dengan total 6 variant
Selain itu Isuzu juga mendisplay produk – produk :
1. Isuzu GIGA FVM High Power
Truck kelas medium 6x2 dengan mesin 6HK1 dan transmisi ZF 9 percepatan
dengan gigi ”crawler”, kombinasi keduanya menghasilkan semburan tenaga
sebesar 285 PS serta torsi 90kgm sehingga sangat cocok untuk berbagai usaha
transportasi serta dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak
medan pegunungan. Product ini akan diluncurkan pada kuartal 4 2013
2. Isuzu GIGA FVZ aplikasi Crane (Display)
Truck medium 6x4 yang irit dan tangguh untuk memberikan dukungan terhadap
operasional perusahaan pertambangan, konstruksi dan sebagainya
3. Isuzu GIGA FTR Tractor Head aplikasi Car Carrier (Launching)
Satu satunya Tractor Head kelas medium 4x2, 210 ps dengan mesin 4 silinder
4HK1 heavy duty common rail, cocok untuk menarik aplikasi trailer “car hauler”
dengan kapasitas 5-8 unit kendaraan dan memiliki efisiensi bahan bakar yang
optimal dilengkapi fitur yang mendukung operasional konsumen.
4. Isuzu Elf NKR 55 Long Wheel Base aplikasi Alumunium Box (Launching)
Truk ringan 4 ban ini memiliki wheel base 3,405mm dan menggunkan mesin 4JB1
yang efisien; sangat cocok untuk berbagai perusahaan angkutan barang dengan

wilayah operasional dalam kota serta membawa muatan ringan dengan ukuran
volume besar
5. Isuzu Elf NKR 71 Econo aplikasi Alumunium Wing Box (Launching)
Truk ringan 6 ban ini memiliki wheel base terpanjang di kelasnya (4.175mm)
sehingga dapat menggunakan aplikasi box lebih dari 5m dan menggunkan mesin
4HG1 yang efisien; sangat cocok untuk berbagai perusahaan angkutan barang
yang membawa muatan dengan ukuran volume besar
6. Isuzu Elf NKR 55 Long Wheel Base Microbus
Isuzu Elf Microbus terkenal sebagai rajanya angkutan penumpang yang irit,
nyaman serta hadir dengan type long wheel base dilengkapi AC Denso M10
sehingga dapat memberikan pendinginan kabin yang optimal
Panther Grand Touring

Layanan Purna Jual
Tidak hanya melengkapi variant dari produknya, tetapi Isuzu terus mengembangkan
layanan purna jual, karena Isuzu memahami kendaraan komersial adalah alat untuk
menghasilkan sumber pendapatan bagi pengusaha atau kalangan pebisnis. Atas dasar
pemahaman tersebut, Isuzu berprinsip bahwa kendaraan tidak boleh berhenti terlalu
lama jika terjadi kerusakan. Karena itu, kami menempatkan layanan purna jual di atas
aktivitas jual beli semata.

Program Hiburan
Pada Indonesia International Motor Show 2013 ini, Isuzu memiliki beberapa acara yang
kami persembahkan untuk para pengunjung,: Dance performance, Bintang tamu
penyanyi Cilik, Accoustic Performance, Games dan Quiz, khusus pada hari Minggu,
terdapat acara khusus anak – anak yang meliputi Badut, games, dan colorings
competition. Isuzu juga mengadakan permainan yang berkaitan dengan kekuatan sesuai
dengan tema Isuzu Otot Indonesia.
Pada kesempatan ini pula, kami memperkenalkan
icon Isuzu yang berbentuk robot dengan nama
Gitenku (GIga TENaga KUat) dan Ditenka (Dmax
TENaga KUat), dengan nama panggilan Tenka dan
Tenku

Program Penjualan
Pada sisi sales program, untuk pembelian unit Isuzu
pada di booth Isuzu selama pameran selain
mendapatkan gift yang menarik, para pembeli juga
berkesempatan
mendapatkan
kesempatan
mendapatkan hadiah langsung yaitu buah LCD TV 32”, voucher spare part dan hadiah
menarik lainnya yang akan dibagikan selama pameran.

Dengan program yang ada, kami berharap brand image Isuzu semakin melekat di hati
para pengunjung, dan menjadi pilihan customer dalam menjalankan bisnis mereka. Hasil
akhir diharapkan penjualan juga akan meningkat.
Terkait dengan hal ini, Isuzu sebagai produsen kendaraan commercial di Indonesia sadar
bahwa penjualan adalah bagian kecil dari sebuah proses hubungan bisnis antara
customer dengan produsennya. Sebagai bukti keseriusan Isuzu terus meningkatkan
jaringan penjualan dan purna jual yang luas dan meliputi 98 ruang pamer, 209 Bengkel
yang meliputi Pemeliharaan dan Perbaikan Isuzu, dealer, authorized workshop (AWS)
dan Bengkel Mitra Isuzu dan 1.840 spare part channel yang tersebar di 296 kota di
seluruh Indonesia. Dengan semua itu, Isuzu optimis akan menjadi pemain utama di
pasar kendaraan komersial di Indonesia.

Otot Kuat Tulang Besi, Isuzu Kuat Tenaga Maksi!
Untuk foto – foto dari release ini silahkan download link berikut :
https://www.dropbox.com/s/xt9wksijupyiorx/2013_IIMS_Foto%20%26%20Press%20Rel
ease%20ISUZU.zip
http://www.4shared.com/zip/ouOA0x0c/2013_IIMS_Foto__Press_Release_.html
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