
 
 

Siaran Pers 

Daihatsu Astec Open 2019 tiba di Laga Final,  

FRISIAN FLAG® Nyatakan Dukungannya pada Pelaksanaan Tahun Depan  

 

Melalui pembinaan olahraga bulutangkis junior, FRISIAN FLAG® tingkatkan partisipasi aktif 

membangun generasi sehat untuk Indonesia unggul.  

 

Jakarta, 7 November 2019 – Kejuaraan bulutangkis junior tingkat internasional Daihatsu Astec Open 2019, 

menggelar seri Final dari rangkaian turnamen ini pada Sabtu (9/11) di Jakarta. Kejuaraan tahun ini diikuti oleh 

lebih dari 5,469 peserta yang berlangsung di tujuh kota termasuk Medan, Balikpapan, Bandung, Yogyakarta, 

Makassar, Surabaya, dan Jakarta. FRISIAN FLAG®, yang tahun ini bergabung dan mendukung pelaksanaan 

kejuaraan sebagai Minuman Susu Resmi, nyatakan untuk melanjutkan dukungannya pada pelaksanaan tahun 

depan. 

Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia Andrew F. Saputro mengungkapkan antuasiasmenya 

terhadap keberhasilan penyelenggaraan kejuaraan ini, “Kami sangat gembira menyaksikan semangat dan 

sportivitas anak-anak mengikuti kejuaraan Daihatsu Astec Open 2019, dan semakin yakin bahwa olahraga 

adalah kendaraan yang tepat untuk membangun generasi sehat yang unggul.” Tidak mudah menyerah dan 

sportif adalah karakter-karakter yang dibutuhkan generasi muda untuk membawa Indonesia menjadi bangsa 

yang kuat dan berdaulat, “Melihat semangat anak-anak mengikuti kejuaraan dan banyaknya hal positif yang 

bermanfaat bagi pembinaan atlet muda dan lebih luas lagi terhadap pembangunan karakter generasi muda, 

Frisian Flag Indonesia memutuskan untuk melanjutkan dukungan ini pada pelaksanaan kejuaraan ini di tahun 

depan (2020),” tambah Andrew. 

Dukungan FRISIAN FLAG® pada pelaksanaan kejuaraan ini seirama dengan inisiatif Drink.Move.Be Strong, 

“kami gencar menyerukan pentingnya gaya hidup aktif, rutin mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan 

minum susu setiap hari untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Melalui 

bulutangkis, cabang olah raga yang paling digemari dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, kami ingin 

menginspirasi lebih banyak masyarakat tentang gaya hidup sehat, aktif, dan menjunjung sportivitas,” tambah 

Andrew.  

Sebagai Minuman Susu Resmi kejuaraan, FRISIAN FLAG® juga menghadirkan kegiatan edukasi gizi kepada 

seluruh atlet bulutangkis muda yang berkompetisi di seluruh kota yang disinggahi. Kegiatan edukasi gizi 

menyampaikan beragam informasi penting tentang gizi seimbang dan kebaikan susu yang menjadi fondasi 

kesehatan dan kekuatan untuk para atlet. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen FRISIAN FLAG® 

‘Nourishing by Nature’ untuk terus menyediakan gizi terbaik serta meningkatkan status gizi masyarakat melalui 

peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang dan gaya hidup sehat dan aktif. 

Laga Semifinal Daihatsu Astec Open 2019 di Jakarta akan dilangsungkan di dua tempat berbeda, yakni 

Gelanggang Remaja Tanjung Priok (GRTP) dan Gedung Magna Kelapa Gading. GRTP difokuskan untuk 

pertandingan remaja dan internasional usía di atas 13 tahun, adapun Gedung Magna diperuntukkan bagi 

pertandingan untuk anak-anak usía di bawah 12 tahun. Final Daihatsu Astec Open 2019 di Jakarta akan 

berlangsung pada Sabtu 9/11 di GRTP dan para pemenang akan menerima hadiah uang tunai, sertifikat, 

medali, dan produk. 

“Kami ingin terus berperan aktif membantu pemerintah membangun sumber daya manusia Indonesia dan 

melahirkan generasi sehat bagi Indonesia unggul. Kami ingin mulai dari kebiasaan makan dan minum bergizi 

dan hidup aktif di luar ruang. Susu FRISIAN FLAG® dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan 

para atlet muda karena mengandung protein hewani yang baik dan bermanfaat bagi pertumbuhan,” tutup 

Andrew.  



 
 

Daihatsu Astec Open 2019 telah berlangsung sejak Maret 2019 dan selalu dipenuhi oleh antusiasme para atlet 

bulutangkis muda. Peserta terbanyak datang dari kota Jakarta (1,200), disusul Bandung (950), Yogyakarta 

(903), Surabaya (877), Makassar (539), Medan (514), dan Balikpapan (486). 

--selesai— 

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:  

Andrew F. Saputro 
Corporate Affairs Director 
PT Frisian Flag Indonesia 
Andrew.saputro@frieslandcampina.com 
+62 8118300449 

Sisi Suhardjo 
Public Relations 
Iris Jakarta 
Sisi.suhardjo@id.iris-worldwide.com 
+62818754229 

 

Tentang Frisian Flag Indonesia  

PT Frisian Flag Indonesia (FFI) adalah salah perusahaan susu terdepan di Indonesia yang menyediakan produk bernutrisi 
untuk anak-anak dan keluarga dengan merek FRISIAN FLAG®, FRISO®, SUSU BENDERA®, dan OMELA®. FRISIAN FLAG® telah 
menjadi bagian dari pertumbuhan keluarga Indonesia sejak 1922. 

Sebagai bagian dari FrieslandCampina, salah satu 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.  

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.frisianflag.com 

Tentang FrieslandCampina 

Setiap harinya, FrieslandCampina menyediakan pangan kaya gizi kepada jutaan konsumen di seluruh dunia. Dengan jumlah 
pendapatan tahunan sebesar 11.5 miliar euro, menjadikan FrieslandCampina salah satu produsen susu terbesar di dunia. 
FrieslandCampina menyediakan produk bagi konsumen maupun profesional, memasok bahan baku bagi produsen produk 
gizi bayi & balita, maupun industri makanan dan sektor farmasi di seluruh dunia.  

FrieslandCampina memiliki kantor cabang di 34 negara dengan 114 fasilitas produksi dengan 23.769 karyawan, serta 
produk yang tersedia di lebih dari 100 negara. Perusahaan ini dimiliki secara penuh oleh Zuivelcoöperatie 
FrieslandCampina U.A, beranggotakan 18.261 peternak sapi perah yang tersebar di Belanda, Jerman dan Belgia, 
menjadikannya salah satu koperasi peternak sapi perah terbesar di dunia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.frieslandcampina.com.  
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