
      

 

Siaran Pers        

 

Mini OREO dan NBCUniversal Luncurkan Film 

“Jurassic World: Fallen Kingdom” 
 

Mini OREO Jurassic World di 8 Negara Asia Pasifik mempersembahkan hadiah 

tiket VIP berpetualang yang mendebarkan di Universal Studio Singapura 

 

Jakarta, Indonesia – 5 Juni 2018 – Mini OREO, salah satu brand biskuit nomor satu di 

dunia yang diproduksi oleh perusahaan snacking global Mondelēz International, 

berkolaborasi bersama NBCUniversal untuk peluncuran film terbaru “Jurassic World: 

Fallen Kingdom”, yang tayang serentak di 8 negara Asia Pasifik pada 7 Juni 2018. 

Rick Lawrence, Biscuits Marketing Director, Southeast Asia Mondelēz International 

mengatakan sangat antusias berkolaborasi dengan NBC Universal yang merupakan sebuah 

pencapaian baru dapat bekerja sama dengan perusahaan media dan hiburan terkemuka di 

dunia.  

“Jurassic World adalah salah satu film laris yang paling dinantikan serta mendapatkan 

tempat di hati pemirsa di semua kalangan usia dan ini sejalan dengan nilai Mini OREO 

sebagai biskuit favorit di dunia yang ingin menciptakan momen kebahagiaan bersama 

seluruh anggota keluarga. Kami akan menampilkan kegiatan promosi yang mengejutkan dan 

menyenangkan untuk para konsumen di Asia Pasifik,” ungkap Rick. 

Meliputi 8 negara di kawasan Asia Pasifik, kolaborasi film yang luar biasa ini terdiri dari 

kemasan biskuit Mini OREO bertemakan Jurassic World, serta promosi pemasaran unik di 

setiap negara. Di Indonesia, Mini Oreo kemasan khusus Jurrassic sudah terdapat di toko-

toko hypermarket, supermarket, minimarket serta toko dan warung terdekat dengan 

konsumen Undian berhadiah di seluruh wilayah Asia Pasifik dengan kesempatan untuk 

memenangkan tiket perjalanan untuk 4 orang di Universal Studio Singapura. “Pemenang 

tersebut bisa merasakan sensasi mendebarkan Jurassic World secara langsung di Universal 

Studio Singapura. Setiap hadiah termasuk tiket pesawat pulang-pergi, akomodasi, serta tiket 

VIP Universal Studio Singapura untuk 4 orang,” jelas Rick. Konsumen Indonesia sendiri 

berhak mendapatkan 6 paket liburan hadiah di atas. 

Dengan hadirnya kemasan Mini OREO spesial bertemakan film Jurassic World serta 

kegiatan di digital dan media sosial, Mini OREO siap untuk memberikan kejutan kepada 

seluruh penggemar Jurassic World dan Mini OREO di Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, 

Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. 

Biskuit Mini OREO bertemakan Jurassic World kini telah hadir dalam dua ukuran: 67 gram 

(Kemasan Cup) dan 23 gram ( kemasan pouch), di toko-toko terdekat dengan konsumen 

Indonesia  Kegiatan ini akan diselenggarakan mulai 5 Juni 2018 hingga 25 Juli 2018. 



Konsumen di Indonesia juga dapat dengan mudah memiliki hadiah dari Jurassic World 

berupa stiker, botol minuman dan kotak makan siang hanya dengan membeli produk Mini 

OREO Jurassic World di beberapa tempat aktifasi Mini Oreo. Konsumen dapat melihat 

informasi lebih lengkap di www.OreoJW2.com  
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Mengenai Mondelez Indonesia 

Mondelez Indonesia adalah bagian dari Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ); pemimpin 

global di industri cokelat, biskuit, permen karet dan minuman bubuk. Memiliki berbagai merek yang 

sudah menjadi ikon global seperti Oreo, keju Kraft, Cadbury Dairy Milk, dan Toblerone; serta Biskuat 

sebagai merek unggulan lokal, Mondelez Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari 

masyarakat Indonesia. Sebagai perusahaan cokelat terbesar di dunia, Mondelez berkomitmen untuk 

berkontribusi kepada masyarakat dengan berinvestasi pada pertanian berkelanjutan dan promosi 

gaya hidup sehat. Sejak Oktober 2013, program Cocoa Life telah dimulai untuk membangun pasokan 

berkelanjutan dan mengembangkan komunitas di berbagai negara penghasil cokelat utama, 

termasuk Indonesia. 

Website : www.mondelezinternational.com 

Facebook : www.facebook.com/mondelezinternational 

Twitter  : www.twitter.com/MDLZ 

 
Mengenai OREO 

OREO merupakan biskuit favorit dunia, yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga dan 

teman di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. OREO adalah biskuit terlaris abad ke-21 dengan 

pendapatan tahunan global mendekati $2,9 miliar. Ritual OREO TWIST LICK DUNK telah menjadi 

signature dalam cara menikmati biskuit ikonik ini di banyak budaya yang berbeda di seluruh dunia. 

OREO memiliki komunitas Facebook dengan jumlah lebih dari 40 juta pecinta OREO di seluruh 

dunia, mewakili lebih dari 200 negara dan lusinan bahasa yang berbeda. OREO masuk dalam jajaran 

lima besar brand Facebook pages teratas di dunia. OREO telah merayakan hari jadinya yang ke 100 

tahun pada 6 Maret 2012. Kunjungi www.OREO.com untuk informasi lebih lanjut. 
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