
 

 

 

PRESS RELEASE 

 

Menjalin Kedekatan dalam Acara Media Gathering di Jogjakarta 

 

Suasana acara Media Gathering di ……………………… 

Jakarta, 11 Maret 2017 - PT. Brother International Sales Indonesia, salah satu 

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

label, scanner, dan mesin jahit, kemarin dari tanggal 8-10 Maret 2017 baru saja 

melakukan acara Media Gathering yang berlokasi di Hotel 101; Daerah Istimewa 

Jogjakarta. Acara ini menjadi momen berharga bagi PT.Brother Indonesia sendiri dalam 

menjalin relasi atau partnership yang baik dan lebih akrab dengan rekan-rekan media. 

Momen ini merupakan sebuah bentuk penghargaan kepada rekan-rekan media yang 

telah menjadi bagian penting dari perkembangan PT.Brother International Sales 

Indonesia sejak tahun 2008. 

 

Di samping itu dalam acara ini dihadiri oleh rekan-rekan media yang tergabung dalam 

satu hari di Hotel 101 di Jogjakarta akan melakukan kegiatan Cultural Amazing Race 

yang dimana dalam acara ini akan bermain games, sambil menggunakan produk dari 

Brother sehingga para media tidak hanya bermain games namun juga mendapatkan 

pengetahuan lainnya dari pengunaan produk Brother. Pada malam harinya para media 

diminta untuk berkumpul dan bersama-sama menikmati  dinner dan memeriahkan 

acara raminten cabaret show. 

 

Keesokan harinya tepatnya tanggal 10 Maret para media minta kembali untuk 

menghadiri acara marketing session dan awarding yang dimana dalam agenda tersebut 



akan dibahas mengenai activity-activity apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh 

team marketing Brother dan didukung oleh para media yang pernah bersinggungan 

langsung dengan pihak Brother. Dan tidak lupa juga pihak Brother memberikan Award 

kepada beberapa media yang telah membantu PT Brother International Sales Indonesia 

sampai saat ini. 

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 (andre.chouw@brother.co.id) 

Chris Surya (chris@brother.co.id)  

Marketing Department  

PT. Brother International Sales Indonesia  

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

021-574 4477 ext. 143  

 

 

SELESAI 

 


