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Sarapan Fantastis di Bali bersama Susu Kental Manis Frisian Flag

Jakarta, 20 Mei 2016 – Hari ini Susu Kental Manis Frisian Flag memulai liburan
fantastis keluarga bagi 3 orang pemenang Bulan Sarapan Sempurna bersama
keluarga masing-masing di pulau Bali. Ketiga pemenang ini adalah konsumen
dengan akun buku harian terbaik yang telah berpartisipasi membiasakan
sarapan bergizi dilengkapi segelas susu kental manis Frisian Flag. Susu Kental
Manis Frisian Flag mengajak ketiga pemenang bersama keluarga masing-masing
berlibur di pulau Bali menikmati „Sarapan Fantastis‟ yang berlangsung pada 2023 Mei 2016.
“Sarapan sangat penting bagi kesehatan tubuh. Melalui kampanye Bulan
Sarapan Sempurna, Frisian Flag mengajak keluarga Indonesia menerapkan
kebiasaan sarapan teratur bergizi dilengkapi segelas susu kental manis, dan
menyempurnakan sarapan dengan sedapat mungkin menikmatinya bersama
keluarga. Kami senang ajakan ini disambut baik dan masyarakat Indonesia
sangat antusias berpartisipasi di kampanye Bulan Sarapan Sempurna,” sambut
Head of Corporate Affairs Frisian Flag Indonesia Andrew Ferryawan
Saputro. Bulan Sarapan Sempurna yang digelar Susu Kental Manis Frisian Flag
ini berhasil mengumpulkan 16,330 momen sarapan sempurna yang diikuti oleh
seluruh masyarakat Indonesia pada 1-31 Maret 2016 lalu.
“Susu Kental Manis Frisian Flag telah menyiapkan hadiah liburan keluarga
fantastis bagi mereka yang telah berpartisipasi dan mengunggah momenmomen sarapan terbaiknya. Selain menikmati keindahan pulau Bali, para
pemenang dan keluarganya kami ajak menikmati kejutan-kejutan liburan dan
srapan fantastis tak terlupakan dari Susu Kental Manis Frisian Flag,” tambah
Andrew.
Frisian Flag telah menginspirasi lebih dari 5,000 keluarga Indonesia untuk
membiasakan sarapan sempurna dalam keluarga dengan mendaftarkan diri
mereka pada www.bulansarapansempurna.com selama bulan Maret 2016,
dengan kesempatan memenangkan hadiah harian berupa voucher belanja bagi
10 akun buku harian paling seru, hadiah mingguan berupa 7 breakfast table
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bergaya bagi 7 akun buku harian paling menarik. Hadiah utama kampanye ini
adalah „pengalaman sarapan keluarga fantastis‟ bagi 3 orang dengan akun buku
harian terbaik.
Kampanye Bulan Sarapan Sempurna digelar sebagai upaya mensosialisasikan
pentingnya membiasakan keluarga menyantap sarapan bergizi setiap hari dan
melengkapinya dengan segelas susu kental manis Frisian Flag. Sarapan bergizi
memenuhi 25% sumber energi yang dibutuhkan untuk beraktifitas sepanjang
hari. Segelas susu kental manis Frisian Flag Gold diperkaya dengan 9 vitamin
dan 5 mineral yang baik dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi dan
energi.
“Sarapan Fantastis Frisian Flag ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada 3
Pemenang yang telah konsisten dan memiliki tekad yang kuat untuk mengubah
kebiasan baik di pagi hari dengan sarapan sempurna dan dilengkapi dengan
segelas susu kental manis Frisian flag.” Jelas Marketing Manager Frisian Flag
Indonesia Ramjeet Kaur Virik
Susu kental manis Frisian Flag telah dipercaya keluarga di seluruh Indonesia
dan diturunkan sebagai warisan antar generasi lebih dari 93 tahun. Keberadaan
susu kental manis Frisian Flag didukung oleh pengalaman dan keahlian peternak
Belanda selama lebih dari 140 tahun. Rasa yang lezat menjadikan susu kental
manis Frisian Flag sebagai kegemaran anggota keluarga yang membuat momen
sarapan menjadi sempurna. Bersama kampanye Bulan Sarapan Sempurna,
Frisian Flag membantu mewujudkan misi membangun keluarga kuat Indonesia
yang senantiasa berkomitmen menyediakan produk minuman susu bergizi.
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Tentang Frisian Flag Indonesia
PT Frisian Flag Indonesia (FFI) adalah spesialis susu khusus anak-anak dan keluarga di Indonesia dengan merek Frisian
Flag yang juga dikenal sebagai Susu Bendera. Frisian Flag telah menjadi bagian dari pertumbuhan keluarga Indonesia
sejak tahun 1922. Selama lebih dari 93 tahun di Indonesia, Frisian Flag selalu memberikan komitmennya untuk terus
berkontribusi membantu anak-anak Indonesia meraih potensi yang tertinggi mereka, melalui produk-produk kaya gizi.
Sebagai bagian dari FrieslandCampina, koperasi peternak sapi perah terbesar dunia yang berpusat di Belanda, FFI
mengacu pada pengalaman global dan kemitraan jangka panjang dengan peternak sapi perah lokal, agar dapat
menghadirkan sumber gizi terbaik yang diperoleh dari susu. FFI mengoperasikan fasilitas produksi di Pasar Rebo dan
Ciracas, Jakarta Timur, dengan berbagai portofolio produk seperti susu cair, susu bubuk, dan susu kental manis dengan
merek Frisian Flag, Omela dan Friso.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.frisianflag.com

Tentang Royal FrieslandCampina
Setiap harinya, Royal FrieslandCampina menyediakan pangan kaya gizi kepada jutaan konsumen di seluruh dunia.
Dengan jumlah pendapatan tahunan sebesar 11.3 miliar euro, menjadikan FrieslandCampina salah satu produsen susu
terbesar di dunia, memasok produk konsumen dan profesional, serta bahan-bahan dan produk setengah matang bagi
produsen keperluan gizi bayi & balita, industri makanan dan sektor farmasi di seluruh dunia. FrieslandCampina memiliki
kantor cabang di 32 negara dan memiliki hampir 22,049 karyawan, serta produknya tersedia di lebih dari 100 negara.
Perusahaan ini dimiliki secara penuh oleh Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A, beranggotakan 19,006 peternak sapi
perah di Belanda, Jerman dan Belgia – membuatnya menjadi salah satu perusahaan susu terbesar di dunia.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.frieslandcampina.com
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