8 Januari 2018

Mitsubishi FUSO dan Iwan Fals Lanjutkan Kampanye Sosial
#FUSOkontribusi dan #Terimakasihsupirtruk di Surabaya





Truk Panggung Mitsubishi FUSO, FE 74 Long kembali ke pulau Jawa
untuk unjuk performa di kota Surabaya sebagai kota ke-enam dari
rangkaian Roadshow 10 Kontribusi
Sebagai kota terbesar kedua, Surabaya dipilih karena memiliki peran
penting dalam memutar roda perekonomian Indonesia.
Setelah video #Terimakasihsupirtruk viral kini tagar kampanye sosial
#FUSOkontribusi sudah hampir mencapai ribuan partisipasi masyarakat.

Surabaya, Indonesia - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) selaku distributor resmi dari
Mitsubishi FUSO Truck & Bus Corporation (MFTBC), berama dengan varian Colt Diesel
Terpanjang di Dunia – FE 74 Long, menyambangi kota pahlawan, Surabaya, Jawa Timur untuk
melanjutkan rangkaian acara roadshow di 10 Kota bertajuk “Kontribusi Untuk Negeri, Perjalanan
Sejuta Harapan” pada tanggal 6 Januari 2018.
Bersama dengan Iwan Fals, brand ambasador Mitsubishi FUSO, roadshow ini memiliki misi sosial
untuk memberikan apresiasi kepada para sopir truk. Salah satunya melalui serangkaian
kampanye di media sosial dengan mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dengan mengunggah
#FUSOkontribusi dan #Terimakasihsupirtruk sebagai wujud apresiasi mereka.
Surabaya sebagai penopang ekonomi di wilayah Jawa Timur dirasa sangat vital dalam suksesnya
kampanye sosial #FUSOkontribusi kedepan dan melihat banyaknya populasi masyrakatnya,
serta banyaknya komunitas pecinta truk Mitsubishi FUSO di wilayah ini.
Duljatmono, Direktur Marketing dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors mengatakan,
“Selain memiliki peran strategis dari skala nasional kami berharap masyarakat di Jawa Timur
khususnya Surabaya dapat memberikan kontribusi dan dukungannya terhadap kampanye sosial
#FUSOkontribusi” tambah Duljatmono.
Di hadapan ratusan penonton yang merupakan konsumen setia dan sopir truk Mitsubishi FUSO,
Iwan Fals mengajak penonton untuk meluangkan waktu sejenak untuk turut berkontribusi dalam
kampanye sosial #FUSOkontribusi. Ia juga menjelaskan bahwa semakin banyak yang
berpartisipasi akan semakin banyak kesempatan anak sopir truk yang akan memperoleh
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beasiswa pendidikan. Karena dengan mengunggah #FUSOkontribusi maka setiap tagar bernilai
Rp 10.000,-. Semua tagar terkumpul akan dikonversikan menjadi nilai rupiah yang akan
disumbangkan untuk beasiswa pendidikan putra-putri dari supir truk Mitsubishi FUSO.Di setiap
kota dimana Roadshow berlangsung, KTB akan mencari beberapa anak-anak supir truk yang
akan diberikan beasiswa setingkat Sekolah Menengah Atas.
KTB menyadari betul bahwa profesi supir truk merupakan pekerjaan mulia yang acap kali
dipandang sebelah mata oleh masyarakat sehingga KTB merasa perlu memberikan apresiasi
nyata dengan menggalang partisipasi masyarakat melalui kampanye social #FUSOkontribusi dan
#Terimakasihsupirtruk.
Adapun partisipasi masyarakat untuk #FUSOkontribusi dapat di cek melalui laman situs
www.ktbfuso.co.id/fusokontribusi.

Tentang KTB
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) merupakan authorized distributor dari Mitsubishi Fuso Truck & Bus
Corporation (MFTBC) yang memasarkan produk kendaraan kendaraan niaga Colt Diesel, FUSO, New FUSO, dan
Tactor Head. Khusus di segmen kendaraan niaga, sejak pertama kali hadir di tahun 1970 Mitsubishi Fuso bertahan
memimpin pasar dengan populasi kendaraan niaga terbesar di Indonesia. Selama tahun 2017 kendaraan niaga
Mitsubishi menguasai 45% market share di segmen kendaraan niaga Indonesia.
Tentang MFTBC
Berlokasi di Kawasaki, Jepang, Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC) merupakan sakah satu perusahaan
pabrikan kendaraan niaga terbesar di Asia. 89,29% saham MFTBC dimiliki oleh Daimler AG dan 10,71% oleh
perusahaan Mitsubishi Group. MFTBC merupakan bagian dari divisi Daimler Trucks di Daimler AG.
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