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SUNTORY GARUDA MELUNCURKAN MYTEA,  

TEH OOLONG DALAM KEMASAN BOTOL  
 

Suntory Garuda meluncurkan MYTEA, sebuah produk minuman ready to 

drink yang diharapkan dapat menjadi pilihan bagi konsumen yang 

menyukai hal baru dan inovatif. 

 

Balikpapan, 4 October 2013. Setelah sukses meluncurkan produk terbarunya MYTEA - teh Oolong 

dalam kemasan botol pada akhir Mei 2013 kemarin,  Suntory Garuda melanjutkan inisiatif 

marketingnya dengan melakukan roadshow ke beberapa kota di Indonesia diantaranya adalah 

dengan mengunjungi kota Balikpapan.  

Balikpapan yang saat ini memiliki kurang lebih 559.126 jiwa penduduk (hasil sensus penduduk tahun 

2010) dilihat memiliki potensi yang cukup besar bagi Industri minuman oleh Suntory Garuda 

Beverage. Perekonomian kota yang saat ini bertumpu pada sektor industri yang didominasi oleh 

industri minyak dan gas, perdagangan dan jasa terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Hal ini 

didukung juga sejak diberlakukannya sistem otonomi daerah  dan berdatangannya warga asing 

untuk bekerja di Balikpapan. Pertumbuhan ekonomi kota berkaitan langsung dengan peningkatan 

daya beli penduduk, dan MYTEA hadir untuk menjadi pilihan baru bagi para orang muda Balikpapan 

yang menjadi targetnya.  

MYTEA merupakan produk ready to drink tea yang 100% terbuat dari teh Oolong dan dikemas dalam 

kemasan botol yang dihadirkan untuk menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen akan sebuah 

produk minuman yang menyegarkan, memiliki cita rasa unik dan praktis. Dengan kelebihan ini 

menjadikan MYTEA sebagai teman yang tepat bagi mereka yang suka ngemil namun tetap peduli 

terhadap kesehatannya. 

“Kami sangat bersemangat untuk meluncurkan produk MYTEA ini karena teh Oolong mempunyai 

manfaat yang baik bagi tubuh manusia, namun di Indonesia jenis teh ini masih belum banyak dikenal 

oleh masyarakat luas. MYTEA ditujukan kepada konsumen yang berjiwa muda dan modern yang 

senang menikmati hidup dan mencoba hal-hal yang baru. Konsumen yang kami sasar adalah mereka 

yang tetap ingin bebas mengkonsumsi makanan dan minuman apapun, namun tetap memiliki 
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kesadaran bahwa hidup penuh dengan konsekuensi atas apa yang mereka lakukan terhadap diri 

mereka sendiri sehingga mereka pun mencari produk yang dapat mendukung gaya hidup mereka. 

Kami percaya MYTEA adalah jawabannya”, ujar Erwin Panigoro selaku Marketing Manager PT 

Suntory Garuda Beverage.  

“Proses produksi teh Oolong unik dan berbeda dari teh jenis lainnya karena jenis teh ini hanya 

mengalami oksidasi sebagian (short oxidation). Proses setengah oksidasi inilah yang menciptakan 

kombinasi antioksidan dan rasa yang berbeda, karena mengandung antioksidan yang terdapat 

dalam green tea serta black tea. Proses ini juga yang membuat teh Oolong kaya akan ragam 

Polyphenols yang  berarti memberikan manfaat lebih luas dibandingkan dengan jenis teh yang lain.  

Dari penelitian ilmiah yang telah dilakukan dalam dua dekade terakhir ini, antioksidan di dalam teh 

Oolong dapat meningkatkan metabolisme tubuh, memberikan proteksi tambahan terhadap 

perusakan sinar UV pada kulit, mencegah munculnya penyakit Degenerative, melindungi gigi 

berlubang, dan meningkatkan ketajaman pikiran”, ujar ahli nutrisi, Emilia Achmadi. 

Pada kesempatan yang sama, MYTEA juga membawa serta Brand Ambassador MYTEA, Vino G. 

Bastian, yang dianggap sangat tepat dalam mewakili karakter konsumen MYTEA di Indonesia. 

“Kami memilih Vino sebagai Brand Ambassador karena ia mewakili profil konsumen yang menjadi 

target kami, yakni berjiwa muda, dinamis serta menyukai hal yang bersifat spontanitas termasuk  

dalam pemilihan produk minuman,” tambah Erwin Panigoro. 

“Saya sangat senang dipilih untuk mewakili produk minuman MYTEA ini. Awalnya saya tidak  begitu 

familiar dengan teh Oolong dan manfaatnya, setelah bertemu beberapa kali dengan pihak Suntory 

Garuda dan mencoba MYTEA untuk pertama kalinya, saya menjadi sangat menyukainya. Saya 

percaya teh Oolong benar-benar bermanfaat bagi saya dan dengan adanya MYTEA, saya tidak perlu 

repot menyeduh dan menyiapkan sendiri. Sekarang saya bisa ngemil terus tanpa rasa bersalah dan 

takut menjadi kegemukan,” ujar Vino G. Bastian, Brand Ambassador MYTEA. 

Untuk memperkenalkan MYTEA di kota Balikpapan, MYTEA melaksanakan aktivasi berupa sampling 

produk ke tempat-tempat hang out di Balikpapan. 

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

Indonesia, dan dapat dinikmati dengan harga Rp. 5.500,- per botol untuk kemasan 450 ml. 
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 Tentang Suntory Garuda Beverage 

Suntory Garuda Beverage merupakan Joint Venture Company yang dibentuk antara Garuda Food 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 andalan sebelumnya antara lain: Okky Jelly Drink, Mountea & Mirai Ocha. 

 

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 for Suntory Garuda Beverage 

Email: lolo@piarconsulting.com 

Phone: 0816996007 

mailto:erwin.panigoro@sgbi.co.id
mailto:linda.fitriesti@garudafood.co.id
mailto:lolo@piarconsulting.com

