
 

 
UNTUK SEGERA DISIARKAN 

 

TURNAMEN SEPAKBOLA NIKE INDONESIA 
“TEMPAT MAIN GUE”  

FOOTBALL. ANYTIME. ANYWHERE   
 

Bermain sepakbola bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, tidak dibatasi oleh 
luasnya lahan, peraturan permainan, fasilitas dan bahkan  jumlah pemain, 

dengan semangat cinta sepak bola Nike Indonesia meluncurkan turnamen 5 on 5, 
TEMPAT MAIN GUE. 

 
 
Jakarta (13 Mei 2013) – Nike Indonesia akan meluncurkan sebuah program turnamen sepakbola yang 
bertajuk “Tempat Main Gue” yang bertujuan menginspirasi para remaja berusia 15 – 18 tahun untuk 
saling berkompetisi dan memperebutkan mahkota sebagai jawara kota. Program ini diluncurkan dengan 
melibatkan tour KNVB di Indonesia sebagai puncaknya, dimana pemenang akan mendapatkan akses 
khusus dengan para pemain KNVB. Program ini sejalan dengan hadirnya salah satu rangkaian produk 
sepatu bola Nike, FC247, yaitu rangkaian sepatu futsal yang sangat nyaman dengan desain muktahir dan 
trendy, yang dapat digunakan untuk bermain sepakbola, kapan saja dan dimana saja. (Football. Anytime. 
Anywhere) 
 
Tempat Main Gue masih merupakan turnamen lima lawan lima yang dilakukan dengan waktu sangat 
cepat (1 x 15 menit) dan akan diadakan di lokasi yang khas bagi anak-anak Jakarta di masing-masing area 
tempat tinggal mereka. Turnamen ini diciptakan bagi para remaja Jakarta yang menggilai sepakbola 
namun tidak memiliki lahan dan fasilitas untuk bermain. Direncanakan program ini akan melibatkan 
lebih dari 300 tim peserta yang berarti lebih dari 2200 anak Jakarta. 
 
“Dengan fokus pada 5 wilayah di Jakarta, Nike memicu sebuah perayaan sepakbola yang sangat khas 
Jakarta. “Tempat Main Gue” sendiri bertujuan untuk memperkuat kecintaan anak remaja pada 
sepakbola dengan unsur-unsur lokal yang juga bertujuan untuk merayakan identitas kota Jakarta. Hal ini 
konsisten dengan komitmen Nike untuk memberikan para remaja Indonesia sebuah pengalaman 
mengikuti turnamen yang tidak terlupakan, dan jalan unuk mencapai impian mereka bertemu dengan 
para pemain professional, yang kami harap akan selamanya menginspirasi mereka.” kata Nino 
Priambodo, Country Marketing Manager, Nike Indonesia. 
 
Rekrutmen untuk Tempat Main Gue sudah dimulai pada awal bulan tanpa dipungut biaya apapun dari 
partisipan. Para pemain diharuskan membentuk sebuah tim yang terdiri dari 5 orang (ditambah dua 
orang cadangan sudah termasuk kiper) untuk bertanding selama 1 x 15 menit dengan sistem gugur. 



 

 
Untuk memastikan setiap anak merasa bahwa mereka benar-benar bermain bola seperti mereka 
bermain sehari-hari maka babak kualifikasi dari turnamen ini akan diadakan di lima wilayah di Jakarta: 
Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Tempat bertandingnya 
juga dipilih sedemikian rupa agar mewakili tempat bermain bola biasanya dari anak-anak yang tinggal di 
wilayah tersebut. 
 
Setiap wilayah saat ini telah merekrut lebih dari 50 tim yang akan berjuang untuk memimpin papan skor 
dan 1 tim terbaik dari setiap wilayah akan masuk ke dalam babak perempat final, mereka akan 
bertanding disebuah zona yang disebut zona netral, yang masih dirahasiakan.  
 
Dari 5 tim pemenang masing-masing wilayah, akan terpilih 4 semifinalis yang kemudian bertanding di 
babak semifinal yang akan bertanding lagi untuk memperebutkan tempat di babak final. Dua finalis akan 
ditandingkan di tempat mereka masing-masing dalam pertandingan home and away.  
 
Pemenang turnamen Tempat Main Gue akan mendapatkan produk Nike serta kesempatan langka untuk 
bertemu langsung dengan para pemain KNVB yang sedang mengadakan tur ke Indonesia pada tanggal 5 
Juni 2013 nanti. 
 

- Selesai - 
 
 
Tentang Nike  
NIKE, Inc yang berbasis di Beaverton, Oregon merupakan perancang, pemasar dan distributor yang terkemuka di 
dunia untuk sepatu para olahragawan, baju, perlengkapan dan aksesoris dalam variasi yang beragam untuk 
aktivitas  sport dan fitness. Sepenuhnya dimiliki oleh Nike adalah termasuk Converse, Inc., yang merancang, 
memasarkan dan menditribusikan sepatu, pakaian dan aksesoris olahragawan; Bauer NIKE Hockey Inc., perancang 
dan distributor dari perlengkapan hockey yang terkemuka; Cole Haan®, yang merancang, memasarkan dan 
mendistribusikan gaun mewah, sepatu kasual, dan aksesoris; dan Hurley International LLC, yang merancang, 
memasarkan dan mendistribusikan sepatu untuk olahraga dan para remaja, serta pakaian dan aksesoris. Untuk 
informasi lebih jauh, silahkan kunjungi www.nikebiz.com.  

 
 
 
Untuk Informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami:  

 
Nike Indonesia 
Nino Priambodo (Mr.) 
Marketing Manager 
Nike Indonesia 
Email: nino.priambodo@nike.com 
 
Piar Consulting 
Lolo Sianipar (Ms) 
PR Consultant for Nike Indonesia 
Email: lolo@piarconsulting.com 
Mobile: 0816996007  
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