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Mitsubishi Hadir di Bobo Fair 2012 “Journey to The World 2012”
PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), Authorized Distributor Kendaraan Mitsubishi di Indonesia dari
Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dan Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC) turut
berpartisipasi memeriahkan acara “Bobo Fair 2012” yang berlangsung pada tanggal 4~8 Juli 2012 yang
bertemakan “Journey to The World”. Bobo Fair merupakan pameran dunia anak dan keluarga terbesar, ajang
bermain dan belajar anak sekaligus sebagai sarana edukasi bagi anak yang dikemas dalam bentuk kompetisi
dan performance yang mengasah bakat anak.

Keikutsertaan KTB dalam event ini, dikarenakan Bobo Fair sejalan dengan program Corporate Social
Responsibility (CSR) KTB yang peduli terhadap dunia pendidikan dan anak-anak. Melalui keikutsertaannya KTB
berharap dapat terus berpartisipasi dalam memberikan informasi edukatif dan interaktif bagi anak-anak
Indonesia, dan memajukan pendidikan di Indonesia. Selama masa pameran berlangsung KTB akan mengajak
anak-anak panti asuhan sebanyak + 50 anak dalam 1 (satu) hari untuk merasakan kebahagiaan bersama pada
acara Bobo Fair.

Booth Mitsubishi yang berlokasi di Hall Main Lobby , No. M-11, bertemakan “Journey to The World” yang
sesuai dengan tema Bobo Fair pada tahun ini. Tampil dengan nuasa negeri Sakura (Jepang) yang identik
dengan kemajuan teknologi dan keunikan alamnya, booth Mitsubishi juga menampilkan kendaraan
Mitsubishi Pajero Sport “All Round Family SUV” sebagai kendaraan SUV keluarga yang handal di segala
medan. Warna – warni ceria juga mewarnai booth Mitsubishi sebagai refleksi dunia anak –anak yang penuh
keceriaan. Selain itu ditampilkan pula foto – foto kegiatan “We Care, We Share” yang merupakan salah satu
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kegiatan CSR KTB yang peduli terhadap dunia pendidikan anak – anak dan selaras dengan tujuan dari
diadakannya Bobo Fair.

Sekilas tentang kegiatan CSR Unik KTB yaitu “We Care, We Share” merupakan kegiatan CSR KTB yang
berhubungan dengan terhadap anak – anak dan pendidikan. Dengan melibatkan sedikitnya 100 orang anak
panti asuhan di setiap event, KTB mengajak para Direksi dan karyawan untuk berperan sebagai orang tua
sehari dalam acara ini untuk berbagi kebahagiaan dan keceriaan dengan anak – anak panti asuhan.

Dalam kegiatan ini, KTB juga memberikan donasi berupa buku – buku bacaan bermutu serta beberapa
perangkat unit komputer lengkap dengan meja, kursi, printer dan modem kepada panti asuhan tersebut, agar
anak-anak bisa membuka wawasan dengan lebih luas lagi di era globalisasi. “We Care, We Share” telah
diadakan sebanyak 4 (empat) kali sejak tahun 2010, dan akan menjadi program tahunan KTB sebagai salah
satu bentuk komitmen KTB untuk terus peduli dan berbagi dengan sesama.

Datang dan kunjungi booth Mitsubishi di Bobo Fair 2012 !
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