Siaran Pers

Frisian Flag Ajak Generasi Muda di Medan Bergaya Hidup Sehat dan Aktif melalui
Dukungan pada Kejuaraan Bulu Tangkis Daihatsu Astec Open 2019
Frisian Flag Indonesia hadir sebagai Minuman Susu Resmi pada penyelenggaraan kejuaraan
bulutangkis junior bertaraf internasional yang dilaksanakan di Medan pada 12 – 16 Maret
Medan, 11 Maret 2019 – Perusahaan produk minuman bergizi berbasis susu Frisian Flag Indonesia
mendukung penyelenggaraan turnamen olahraga bulutangkis di kalangan anak-anak dan remaja
dengan menjadi Minuman Susu Resmi Daihatsu Astec Open 2019 yang dilaksanakan di Medan pada
12 – 16 Maret 2019. Ini adalah pertama kalinya Frisian Flag Indonesia hadir sebagai Minuman Susu
Resmi di kejuaraan Daihatsu Astec Open 2019 yang telah berlangsung selama empat tahun.
“Frisian Flag berkomitmen membangun keluarga kuat Indonesia dengan menyelenggarakan
aktivitas-aktivitas yang menginspirasi generasi muda untuk mengadopsi gaya hidup sehat dan aktif,
dan semangat meraih prestasi. Kami sangat senang komitmen ini sejalan dengan misi Daihatsu Astec
Open yang berkeinginan membangun generasi sehat bagi masa depan bangsa dengan mencari
bakat-bakat muda di bidang olahraga bulutangkis di Indonesia, salah satunya di Kota Medan,”
sambut Corporate Sustainability Development Manager, Refa Hayudi Griyanda. “Bulutangkis
adalah salah satu cabang olah raga yang paling digemari dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia,
dan terbukti mampu menginspirasi masyarakat akan kebaikan gaya hidup sehat, aktif, dan berjiwa
sportif. Kami sangat senang dapat berpartisipasi di acara Daihatsu Astec Open 2019 yang telah
menjadi kejuaraan paling ditunggu oleh generasi muda penggemar olahraga bulutangkis dan diakui
penyelenggaraannya oleh federasi olah raga Indonesia dan dunia,” sambut Refa. Medan menjadi
salah satu kota diselenggarakannya turnamen Daihatsu Astec Open yang masuk ke dalam agenda
tahunan PBSI dan diakui oleh Federasi Bulutangkis Dunia (BWF).
Melalui dukungannya di Daihatsu Astec Open 2019, Frisian Flag Indonesia terus memperluas
sosialisasi tentang pentingnya asupan gizi seimbang, rutin minum susu, dan menerapkan gaya hidup
aktif untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda demi meraih
potensinya secara maksimal. “Untuk dapat bertanding dengan baik dan menjadi juara di Daihatsu
Astec Open, anak-anak dan pemuda calon atlet bulutangkis memerlukan kondisi fisik yang prima.
Selain berlatih rutin, calon atlet bulutangkis ini juga harus menjaga asupannya dan makan makanan
bergizi seimbang serta minum susu secara teratur, yang juga kami tekankan di kampanye
Drink.Move.BeStrong dari Frisian Flag.” Melalui kampanye Drink.Move.BeStrong., Frisian Flag
Indonesia menyerukan pentingnya gaya hidup aktif di luar ruang, rutin mengkonsumsi makanan
bergizi seimbang, dan selalu minum susu setiap hari untuk memastikan pertumbuhan dan
perkembangan yang optimal. “Kami terus mengajak generasi muda Indonesia untuk makan bergizi
dan rutin minum susu, dan menjadikan gaya hidup aktif sebagai kebiasaan baik dan kebutuhan
sehari-hari,” pungkas Refa.
Selain di Medan Daihatsu Astec Open 2019 akan berlangsung mulai bulan Maret di enam kota lain,
yakni Balikpapan (26-30 Maret), Bandung (2-6 Juli), Yogyakarta (13-17 Agustus), Makassar (10-14
September), Surabaya (8-12 Oktober), dan berakhir dengan pertandingan Semi Final dan Final di
Jakarta (4-9 November).
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Tentang Frisian Flag Indonesia
PT Frisian Flag Indonesia (FFI) adalah perusahaan susu nomor satu di Indonesia yang memproduksi susu khusus untuk
anak-anak dan keluarga dengan merek Frisian Flag, yang juga dikenal sebagai Susu Bendera. Frisian Flag telah menjadi
bagian dari pertumbuhan keluarga Indonesia sejak 1922. Selama lebih dari 97 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 Royal 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 dengan
merek Frisian Flag, Omela dan Friso.
frisianflagindonesia
susu_bendera
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.frisianflag.com

Tentang FrieslandCampina
Setiap harinya, Royal 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.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.frieslandcampina.com.

