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DUKUNG SEMANGAT BERPUASA DI BULAN RAMADHAN 2013  

MIRAI OCHA GELAR PROGRAM ‘LASKAR MIRAI GANBATTE’  

 

MIRAI OCHA, ocha dalam kemasan botol pertama di Indonesia, meluncurkan sebuah inisiatif unik 

guna menyemangati konsumennya untuk menjalankan ibadah puasa secara penuh dan Ganbatte  

 

Jakarta, 12 Juni 2013. Hari ini MIRAI OCHA, salah satu produk dari Suntory Garuda Beverage, meluncurkan 

inisiatif terbaru yang disebut LASKAR MIRAI GANBATTE. Inisiatif unik ini merupakan sebuah gerakan yang 

mengajak para konsumennya untuk menyebarkan Ganbatte, sebuah eluan semangat pantang menyerah khas 

Jepang. Inisiatif ini diluncurkan untuk menyemangati para konsumennya dalam menjalankan ibadah puasa di 

Bulan Ramadhan.  

Laskar MIRAI GANBATTE adalah refleksi dari konsumen Mirai Ocha yang seringkali menghadapi berbagai 

halangan dan rintangan dalam kehidupan sehari – hari, namun memiliki semangat pantang menyerah dan 

menularkan semangat tersebut kepada orang yang ada di sekitarnya. Ganbatte yang dalam Bahasa Indonesia 

memiliki ungkapan ‘Berusahalah; Berjuanglah; Bersemangatlah’, mempunyai makna yang sangat dalam. 

Semangat merupakan gambaran manusia masih memiliki harapan hidup, harapan untuk berjuang dan 

semangat dalam kesehariannya. 

“LASKAR MIRAI GANBATTE ini bukanlah sebuah rekruitmen untuk membentuk komunitas melainkan sebuah 

implementasi ide yang kami harapkan dapat menjadi medium untuk menularkan semangat MIRAI OCHA 

kepada target marketnya. Semangat tersebut adalah Ganbatte yang kami ambil dari salah satu budaya 

Jepang yang dapat dicontoh oleh masyarakat Indonesia. Ganbatte melambangkan semangat pantang 

menyerah, dan semangat ini akan diuji pada saat Bulan Ramadhan. Apakah kita cepat menyerah atau tidak 

terhadap berbagai godaan yang datang selama menjalankan ibadah puasa,” ujar Erwin Panigoro selaku 

Marketing Manager, Suntory Garuda Beverage. 

Sejalan dengan inisiatif LASKAR MIRAI OCHA ini, Suntory Garuda Beverage juga melakukan berapa kegiatan 

aktivasi seperti mengunjungi kantor-kantor dan juga tempat-tempat hang-out yang ramai pada saat puasa 

nanti. 

“Tujuan utama aktivasi ini adalah untuk memberikan semangat Ganbatte ketika sedang menjalankan ibadah 

puasa. Kami memberikan sampling dan produk Mirai Ocha, agar semua orang dapat merasakan semangat 

Ganbatte. Representasi LASKAR MIRAI GANBATTE adalah semua orang yang memiliki semangat pantang 

menyerah dan terus berusaha bersungguh–sungguh untuk menggapai sesuatu. Karakter inilah yang ingin 
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kami pupuk terutama di kalangan anak muda Indonesia,” ujar Diana Lesmono selaku Brand Manager MIRAI 

OCHA.  

Hadir pula Titi Rajobintang sebagai Brand Ambassador dari MIRAI OCHA yang secara langsung mendukung 

sepenuhnya LASKAR MIRAI GANBATTE.  

Mirai Ocha tersedia di rak-rak toko tradisional, pasar swalayan, mini market dan super market besar di 

Indonesia, dan dapat dinikmati dengan harga Rp 5.000 per botol untuk kemasan 500 ml dan       Rp 3.500 per 

botol untuk kemasan 300 ml. 

Untuk informasi mengenai Mirai Ocha, silahkan kunjungi websitenya www.mirai-ocha.co.id atau twitter dan 

facebook Mirai Ocha.  

 

****** 

Tentang Suntory Garuda Beverage 

Suntory Garuda Beverage merupakan Joint Venture Company yang dibentuk antara GarudaFood dengan Suntory 

Beverage & Food pada tanggal 14 Juli 2011 di industri minuman non alcohol. Joint Venture ini merupakan salah satu 

Growth strategy (strategi pertumbuhan) melalui Strategic Partnership, untuk memperkokoh kiprah kedua belah pihak di 

bisnis minuman dan mewujudkan Visi dan Goal perusahaan ke depan yaitu menjadi  perusahaan minuman ringan 

terkemuka di Indonesia yang menawarkan produk  yang unik  dan memikat dengan harga terjangkau. Saat ini, Suntory 

Garuda Beverage (SGB) memiliki beberapa  kategori yakni ; teh, kopi dan fruit flavor drink (minuman rasa buah) dengan 

brand andalannya antara lain: Okky Jelly Drink, Mountea , Mirai & MYTEA. 

 

Contact Person: 

Erwin Agustian Panigoro  

Marketing Manager 

PT Suntory Garuda Beverage  

Email: erwin.panigoro@sgbi.co.id 

  

Linda Fitriesti 

Public Relations 

PT Suntory Garuda Beverage 

Email: linda.fitriesti@garudafood.co.id  

 

Lolo Sianipar 

Public Relations Consultant 

Piar Consulting 

Email: lolo@piarconsulting.com 

Phone: 0816996007 
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