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 MYTEA on Wheels Keliling Nusantara  
 

Menyusul sukses MYTEA diperkenalkan di Indonesia, kini salah satu produk dari 
Suntory Garuda Beverage ini  memberikan kesempatan bagi para pencinta teh 

untuk mencoba dan menikmati MYTEA di Cemiland dan Enak Terus Spot di kotamu 

 

Surabaya, 24 Januari 2014. Di awal tahun 2014 ini MYTEA mengadakan MYTEA On Wheels untuk semakin 

mendekatkan diri dengan target marketnya yaitu para anak muda pencinta teh di Indonesia. Program 

MYTEA on Wheels ini adalah program keliling kota mengunjungi tempat – tempat nongkrong anak muda 

dan juga perkantoran dengan membagikan MYTEA kemasan 450 ml secara cuma-cuma menggunakan 

cara yang unik dan menarik, kepada para pecinta teh yang datang mengunjungi stand MYTEA. 

 

Program MYTEA on Wheels ini dipastikan akan menyuguhkan pengalaman yang seru, games yang lucu, 

sehingga konsumen bisa mendapatkan kesempatan untuk menikmati MYTEA dengan cuma – cuma, lalu 

ada juga mobile booth menggunakan mobil box modifikasi “Cemiland” yang bisa dikunjungi oleh para 

pecinta teh untuk membeli paket MYTEA yang berhadiah langsung cemilan favorit mereka seperti: 

chocolate chip, pizza, cupcakes, dll.  

 

Tidak hanya itu saja, sebagai penutup pada akhir minggunya MYTEA on Wheels  akan menghadirkan 

sebuah stand besar yang dinamakan MYTEA, “Enak Terus Spot”,  bertempat di Food Festival Surabaya 

selama 3 hari yang dimulai dari tanggal 24 - 26 Januari 2014. Selain berjualan paket MYTEA dan 

menyediakan cemilan seperti yang ada pada Cemiland, “Enak Terus Spot” juga menghadirkan hiburan 

berupa games yang memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan hadiah berupa 1 unit 

telepon genggam. Selain itu terdapat juga beberapa fasilitas unik dan seru yang sayang jika dilewatkan, 

seperti: Permainan Augmented Reality (AR), W-Fi gratis, Nail Art, Photo Booth, serta menyajikan live 

music dari musisi dan komunitas lokal.  

“Pada awal peluncuran MYTEA, misi kami ingin memberikan edukasi mengenai manfaat teh oolong 

kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada para penikmat teh. Seiring perkembangannya, 

kami senang melihat antusiasme pasar dan para anak muda pencinta teh terhadap produk MYTEA yang 

terus meningkat. Kegiatan MYTEA On Wheels ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap para 

pencinta teh di Indonesia dengan harapan mereka bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda “ ujar 

Fenny Kusnaidy selaku Group Product Manager PT. Suntory Garuda Beverage. 

“Teh oolong diperkenalkan pertama kali pada zaman Dinasti Tang (618-907), di Fujian, Cina, teh oolong 

sangat istimewa karena merupakan teh persembahan kepada Raja. Tak hanya nilai historisnya, khasiatnya 

juga tak bisa diragukan. Teh oolong dihasilkan dari serangkaian proses panjang. Teh Oolong adalah teh 

yang dalam proses produksinya mengalami oksidasi sebagian yang membuatnya menjadi teh yang unik 

dari segi aroma, rasa dan juga benefit yang terdapat didalamnya. Proses oksidasi sebagian yang dilalui teh 

oolong membuatnya memiliki kandungan anti oksidan yang paling lengkap di antara jenis teh lainnya. 

Penelitian yang dilakukan dua dekade terakhir ditemukan, antioksidan dalam teh oolong dapat 
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meningkatkan metabolisme tubuh, memberikan perlindungan kulit dari sinar ultraviolet dan efek relaks” 

ujar pakar teh,  Ratna Somantri. 

MYTEA 100% terbuat dari teh oolong dalam kemasan botol dengan rasa yang menyegarkan, memiliki cita 

rasa unik dan praktis. MYTEA sebagai teman yang tepat bagi mereka gemar makan cemilan namun tetap 

peduli terhadap kesehatannya. 

MYTEA merupakan produk ready to drink tea dari Suntory Garuda Beverage (Joint Venture yang 

dibentuk antara GarudaFood dengan Suntory Beverage & Food di industri minuman non alcohol. Joint 

Venture ini merupakan salah satu Growth strategy 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. Saat ini, PT Suntory Garuda Beverage 

(SGB) memiliki beberapa  kategori yakni : Jelly, teh, kopi dan fruit flavor drink (minuman rasa buah)  

Saat ini MYTEA sudah tersedia di pasar tradisional, pasar swalayan, minimarket dan supermarket besar di 

Indonesia, dapat dinikmati dengan harga terjangkau per botol Rp. 5.500,- untuk kemasan 450 ml, dan Rp 

3.500,- untuk kemasan 330 ml.  

 

 

*** 
Contact Person: 

Fenny Kusnaidy (Group Product Manager  PT Suntory Garuda Beverage)  

Email: fenny.kusnaidy@sgbi.co.id 

 

Otty Wahyuningrum (Public Relations PT Suntory Garuda Beverage) 

Email: otty.wahyuningrum@sgbi.co.id / Phone: 0816 1385553 

 

Lolo Sianipar (Public Relations Consultant for Suntory Garuda Beverage) 

Email: lolo@piarconsulting.com / Phone: 0816996007 
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