
 
 
 
UNTUK SEGERA DISIARKAN 

 

500 WANITA YANG TERGABUNG DALAM NIKE+ RUN CLUB 
CHALLENGE BERLARI BERSAMA DALAM PROGRAM  

“FREE RUN”    
 

Masih dalam rangka merayakan hari Kartini Nike+ Run Club mengajak 500 pelajar 
wanita berlari bersama, yang juga merupakan bagian dari kampanye global Nike 

bertajuk “She Runs” yang diadakan diseluruh dunia untuk menginspirasi remaja putri 
pada khususnya berolahraga melalui inovasi dan inspirasi.  

 
 
Jakarta - Minggu, 28 April 2013 – Pagi ini kurang lebih 500 remaja putri berusia 16 hingga 19 tahun 
dari 50 sekolah dan universitas, yang telah bergabung dalam Nike+ Run Club akan berlari sejauh 3 
kilometer dalam sebuah acara Nike “FREE RUN”. Acara ini merupakan bagian dari kampanye global 
Nike “She Runs” yang berjalan serentak diseluruh dunia di tahun 2013. Program kampanye Nike 
“She Runs” digelontorkan guna mendukung semangat berolahraga pada anak muda khususnya  
remaja putri. Melalui dukungan inovasi dan inspirasi dari Nike, besar harapan para remaja putri 
dapat terinspirasi dan sehat dengan cara yang menyenangkan. 
 
Di Indonesia sendiri, Kampanye She Runs ini diadakan dalam program yang telah dicocokkan 
dengan semangat Nasional  perempuan Indonesia yaitu Hari Kartini, karena itu acara ini di Indonesia 
diberi judul “FREE RUN”. Nike Indonesia memberikan kesempatan dan wadah bagi remaja putri 
untuk berlari sambil dengan bebas mengekspresikan gaya mereka masing-masing, untuk membuat 
lari mereka jauh lebih menyenangkan. Para peserta diharapkan mengenakan sesuatu yang 
menyimbolkan semangat Kartini-nya ketika berlari nanti.  
 
Peserta “FREE RUN” berkumpul di pelataran EX Plaza Indonesia pada pukul 6 pagi. Flag off diadakan 
pada pukul 7.15 WIB. Peserta akan berlari sejauh 3 kilometer dalam sebuah rute yang telah diatur 
sedemikian rupa sehingga menyerupai simbol wanita (♀). Dari EX Plaza, rute akan menuju ke Wahid 
Hasyim Tanah Abang, lalu Wahid Hasyim Sarinah, lalu memutar di Bundaran HI, lalu kembali lagi ke 
meeting point.  
 
Untuk membuat acara ini lebih meriah lagi Nike juga memberikan apresiasi bagi peserta dengan 
waktu terbaik. Hadiahnya adalah:  
 
 



Untuk masing-masing kategori yaitu, Kategori Siswi SMA dan Kategori Mahasiswi akan 
mendapatkan hadiah sebagai berikut: 

1. Juara 1  : - Produk Nike senilai Rp. 5.000.000,  
  - Medali  
  - Trip untuk mengikuti She Runs Singapore 10K 

2. Juara 2  : Produk Nike senilai Rp. 3.000.000. 
3. Juara 3  : Produk Nike senilai Rp. 1.500.000 

 
Demikian  2 peserta lari dengan waktu terbaik akan dikirim ke Singapore untuk  mengikuti lomba 
“She Runs” Singapore 10K, bersama dengan para pelari Nike, Sigi Wimala dan Agni Pratistha serta 
Atlit Lari Nasional Elit Nike,  Rini Budiarti. Trip ini akan  diadakan pada tanggal 11 Mei 2013.  
 
Acara “FREE RUN” ini dapat diikuti peserta melalui social media, instagram facebook dan twitter 
dengan hastag #RUNFREE. 
 

- Selesai - 
 
 
Tentang Nike 
Nike, Inc. yang berbasis di Beaverton, Oregon, adalah desainer, pemasar dan distributor terkemuka dari sepatu, pakaian, 
peralatan, dan aksesoris olahraga untuk beragam bidang olahraga dan aktivitas kebugaran. Sepenuhnya dimiliki oleh 
Nike, anak perusahaannya mencakup Cole Haan, yang merancang, memasarkan dan mendistribusikan sepatu, tas, 
aksesoris dan mantel mewah; Converse Inc. yang mendesain, memasarkan dan mendistribusi sepatu, pakaian dan 
aksesoris olahraga; Hurley International LLC, yang merancang, memasarkan dan mendistribusi sepatu, pakaian dan 
aksesoris olahraga laga dan gaya hidup kaum muda; dan Umbro Ltd,. merek sepakbola global yang berbasis di Inggris 
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nikebiz.com. 
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