
 

                           

 

Siaran Pers 

 
 

OREO PLAY & WIN Wujudkan Impian Jumpa K-pop Superstar 
Serunya Bersama Oreo Mengikuti Kompetisi Game Online dan Undian Gratis Berhadiah  

Perjalanan Wisata ke Korea dan Bertemu Grup K-pop Winner 

 

 
Jakarta, 12 April 2019 - OREO, brand biskuit dari Mondelez International selalu berkomitmen menghadirkan keseruan 

bersama untuk masyarakat Indonesia, melalui program “Oreo Play & Win” yang dirancang secara khusus untuk 

mendorong masyarakat bermain untuk memenangkan ragam hadiah.  Program ini terdiri dari promo undian dan 

kompetisi games yang diselenggarakan di  www.OreoPTW.com. Oreo adalah produk biskuit pertama di Indonesia yang 

memberikan pengalaman kepada konsumen berupa perjalanan wisata ke Korea dan bertemu dengan grup K-pop 

WINNER. WINNER adalah grup K-Pop yang bernaung dibawah YG Entertainment, terdiri dari empat orang personil 

yaitu Song Min-Ho, Kang Seung-Yoon, Kim Jin-Woo, dan Lee Seung-Hoon. 

 

Program Oreo Play & Win ini bertujuan untuk memberi keseruan melalui permainan dan mewujudkan impian  

pemenang untuk bertemu dengan grup K-pop idolanya. Hal ini didasari dengan adanya tren yang sedang berkembang 

saat ini bahwa penggemar Hallyu atau Korean Wave di seluruh dunia semakin bertambah. Menurut data  yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Korea dan beberapa yayasan yang berafiliasi, The Korea Foundation menyatakan, para 

penggemar K-pop yang tinggal di Asia dan Oceania memiliki jumlah tertinggi yaitu 70,59 juta anggota di 457 fans club.1 

 

Maggie Effendy selaku Head of Biscuit, Mondelez Indonesia menjelaskan “Seiring dengan meningkatnya popularitas 

K-pop di Indonesia, Oreo berkomitmen untuk menghadirkan keseruan untuk masyarakat Indonesia lewat undian 

berhadiah lima paket wisata ke Korea Selatan untuk 10 orang selama tiga hari, dua malam termasuk kesempatan 

bertemu langsung dengan personil band WINNER. Kamipun mengajak masyarakat Indonesia berkompetisi mencapai 

nilai tertinggi games untuk mendapatkan hadiah 50 Nintendo Switch untuk 50 orang pemenang.” 

 

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam program Oreo Play & Win dengan cara memasukan kode unik yang terdapat 

dalam kemasan Oreo bertanda khusus. Periode penyelenggaraan promo undian dan kompetisi game online mulai 1 

Maret – 10 Mei 2019. Masing-masing kegiatan dibagi menjadi lima periode penentuan pemenang, dimana periode 1 

dan 2 telah terpilih pemenangnya.  

 

Pada event ini, Oreo menghadirkan Lois Octavia, pemenang undian Oreo Play & Win periode II untuk berbagi keseruan 

mengikuti kompetisi Play & Win. Lois  menjelaskan “Sebagai penggemar berat grup K-pop Winner, saya senang sekali 

terpilih sebagai pemenang undian berhadiah wisata ke Korea dan bertemu dengan grup K-pop idola saya, rasanya 

masih seperti mimpi, dan Oreo telah mewujudkan impian saya menjadi kenyataan.” 

                                                 
1 https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/13/01/2019/makin-populer-tahun-2018-ada-89-juta-penggemar-korea-di-seluruh-
dunia/ 
 

http://www.oreoptw.com/
https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/13/01/2019/makin-populer-tahun-2018-ada-89-juta-penggemar-korea-di-seluruh-dunia/
https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/13/01/2019/makin-populer-tahun-2018-ada-89-juta-penggemar-korea-di-seluruh-dunia/


 

                           

 

 

“Dalam Oreo Play & Win K-pop fans gathering akhir minggu ini (12/4-14/4) kami tidak lupa mengundang para fans K-

pop, mereka akan unjuk aksi dalam kompetisi dance, song cover K-pop serta menyaksikan penampilan dari Alphiandi 

salah satu pemenang kompetisi menyanyi KBS K-pop World Festival di Korea Selatan pada 2017 lalu. Kami sangat 

senang dengan antusiasme masyarakat Indonesia ikut serta dalam program ini, terlebih merasakan kegembiraan 

pemenang untuk bertemu dengan idolanya.”, tutup Rachel Angelina selaku Treats Brand Manager, Mondelēz  

Indonesia.  

 

 
### 

  
Mengenai OREO 
OREO adalah biskuit favorit nan legendaris yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. 
OREO merupakan biskuit legendaris yang telah berusia lebih dari 100 tahun dan merupakan biskuit yang paling banyak dijual di abad ke-
21 dengan lebih dari $2 miliar secara pendapatan global. Ritual diputar, dijilat, dan dicelup telah menjadi cara khas untuk menikmati 
biskuit ikonik untuk banyak budaya yang berbeda di dunia. OREO memiliki lebih dari 40 juta komunitas Facebook pencinta OREO di 
seluruh dunia, mewakili lebih dari 200 negara dan beragam bahasa yang berbeda. Di Indonesia, OREO memiliki lebih dari 8 (delapan) 
varian rasa. OREO di Indonesia dan di 35 negara lainnya, diproduksi di pabrik Mondelēz International di Cikarang. Kunjungi 
www.OREO.com untuk informasi lebih lanjut. 
  
Mengenai Mondelez Indonesia 
Mondelez Indonesia adalah bagian dari Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ); pemimpin global di industri coklat, 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, pengurangan limbah, dan promosi gaya hidup sehat. Sejak Oktober 2013, program Cocoa Life 
telah dimulai untuk membangun pasokan berkelanjtan 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 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 
Khrisma Fitriasari 
Head of Corporate Communication 
PT Mondelez Indonesia 
Tel: +62 21 7919 8822; Fax: +62 21 7919 9922 
E-mail: Khrisma.fitriasari@mdlz.com 
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