
 

 

PRESS RELEASE 

 

Lazada Affiliate Gathering with Brother and Seagate 

 

Jakarta, 9 Juni 2017 - PT. Brother International Sales Indonesia salah satu 

perusahaan perangkat IT terkemuka yang menjual produk-produk seperti printer, 

printer label, scanner, dan mesin jahit, yang berkomitmen untuk selalu 

mengutamakan kepuasan pelanggan. Dengan komitmen tersebut, kami 

senantiasa menghadirkan inovasi unggulan secara kolaboratif, hal ini menjadi 

kekuatan bagi Brother Indonesia untuk mampu berinovasi dan terus menerus 

memperkenalkan produk – produk berkualitas dalam menyediakan solusi bisnis 

dan alat pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kegiatan kolaboratif Brother 

Indonesia di realisasikan dalam sebuah event Lazada Afilliate Gathering with 

Brother and Seagate yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2017 di Agro 

Plaza, Rasuna Said, Jakarta, pukul 16.00 WIB – 19.00 WIB. Penyelenggaraan 

event ini di laksanakan oleh kolaborasi dari Brother dan Seagate, untuk bersama 

– sama berkumpul dan melakukan kerja sama dengan para affiliate dari Lazada. 



Lazada affiliate Gathering ini dilaksanakan dengan konsep yang menarik dan 

informatif. Berbagai aktivitas dilakukan oleh Brother dalam mengedukasi para 

affiliate dari Lazada melalui presentasi singkat mengenai company profile dan 

pengenalan produk – produk dari Brother, diantara nya adalah Mono and Colour 

Laser Printer / MFC, A3 Inkjet Printer, dan Digital Scanner. Pembekalan 

informasi tersebut dilengkapi dengan informasi mengenai keunggulan yang 

dimiliki oleh produk – produk yang mengedepankan high performance dengan 

harga yang terjangkau serta disempurnakan oleh innovative mobile & web 

connectivity. Kegiatan yang dihadiri oleh 38 Affiliate dari Lazada ini diisi oleh 

pembicara dari kedua brand yang terlibat, yaitu Bapak Doni Kuswaryadi selaku 

pre-sales dan juga Bapak Andre Arlis Chouwanto selaku media-relation dari PT. 

Brother International Sales Indonesia dan Bapak Tirtasaputra Salim selaku 

country manager dari Seagate Indonesia. 

Acara dalam Lazada Affiliate Gathering ini dimeriahkan dengan games 

berhadiah voucher Lazada senilai Rp250.000, dan pemenang nya di umumkan 

pada akhir acara. Untuk menambah keceriaan, setiap partisipan dalam event ini 

mendapatkan goodie bag yang berisikan souvenir. Setelah melalui rangkaian 

proses acara, Lazada Gathering Affiliate Gathering with Brother and Seagate ini 

telah selesai dan diselenggarakan dengan sukses. Brother mengucapkan terima 

kasih kepada seluruh pihak yang terkait dan segenap pihak yang mendukung 

keberhasilan acara ini. Dengan diadakannya gathering ini, diharapkan 

pertemuan antara Brother, Seagate, dan affiliate Lazada dapat memperkuat 

brand image Brother Indonesia secara online. Untuk informasi lebih lanjut 

mengenai produk – produk dari Brother Indonesia, silahkan kunjungi website 

resmi kami di www.brother.co.id atau hubungi nomor brother customer toll free di 

0800-140-1656 

-SELESAI- 

 

 

http://www.brother.co.id/


Mengenai PT. Brother International Sales Indonesia  

Selama lebih dari seratus tahun, Brother telah dikenal dengan inovasi produk dan 

kepuasan pelanggan yang tinggi. PT. Brother International Sales Indonesia  

(Brother Indonesia) merupakan perwakilan dari Brother untuk wilayah Indonesia. 

Didirikan pada 23 September 2008, Brother Indonesia sepenuhnya terintegrasi dengan 

penjualan, pemasaran dan layanan pelanggan. Dengan komitmen yang kuat, Brother 

Indonesia akan selalu menempatkan pelanggan pada prioritas utama sesuai dengan 

mottonya “at your side”. 

Kontak Media:  

 

Andre Arlis Chouwanto (andre.chouw@brother.co.id) 

Digital, Media Relation & Campaign 

Marketing Department  

PT. Brother International Sales Indonesia  

Wisma 46 – Kota BNI, Lt. 22, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta 10220  

021-574 4477 ext. 137 
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