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Great Eastern LifeSelenggarakan Kompetisi Lari Khusus Perempuan Terbesar se-
Asia  
 
Singapura, 16 Juni 2014 - Great Eastern kembali menggelar perlombaan lari terbesar 
se-Asia dengan peserta khusus perempuan, Women’s Run dengan program terbaru - 
#RuntoLiveGreat. Program ini bertujuan untuk mendorong kaum perempuan mengambil 
langkah pertama mereka menuju hidup yang lebih sehat dan lebih baik. Selain itu, 
kompetisi lari ini juga untuk melanjutkan komitmen Great Eastern membantu kehidupan 
para  perempuan agar lebih baik dan tetap sehat. 
 
Tahun ini, hal utama yang ditonjolkan dalam Woman’s Run adalah memperkenalkan 
program terbaru #RuntoLiveGreat, yang bertujuan mengajak mereka yang bukan pelari 
sekalipun untuk memulai langkah menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan lebih baik. 
Program yang sangat lengkap ini akan memberikan tantangan kepada  50 pasang 
peserta perempuan untuk maju bersama dan menunjukkan komitmen mereka  
menjalani gaya hidup sehat dengan mengikuti berbagai sesi latihan dan  aktivitas-
aktivitas lainnya, hingga nantinya ditutup dengan keikutsertaan dalam Woman’s Run 
dengan berbagai pilihan kategori lintasan jarak yang dapat dipilih.  
 
Selain itu, kelimapuluh pasang partisipan juga diminta untuk menyertakan foto mereka 
bersama dengan rekan larinya, lalu memberikan  komentar mengenai arti dari Live 
Great bagi mereka dan alasan mereka mengikuti ajang #RuntoLiveGreatProgramme ini. 
 
Para peserta akan menerima #RuntoLiveGreat kit  bernilai hingga  S$350, terdiri kaos 
olahraga ADIDAS, sepasang sepatu lari New Balance, sebuah Polar Loop---yang dapat 
digunakan untuk melacak rekam jejak aktivitas penggunanya,program latihan khusus, 
termasuk tiket masuk ke tiga acara aktivitas tambahan Great Eastern Women’s Run.    
 
Dalam penyelenggaraan Women’s Run kali ini, Great Eastern menggandeng HIVelocity 
Events Pte Ltd sebagai pelaksana acara. Kegiatan Women’s Run tahun 2014 akan 
dimulai dan berakhir di  The Float@Marina Bay, Minggu 9 November 2014. Pada The 
Great Eastern Women’s Run ini terdapat tiga kategori jarak lintasan, Live Great! Fun 
Run 5 Km, 10km and 21.1km, yang mengakomodasi para pelari perempuan dari 
berbagai tingkatan. Selain kategori lomba individu, para peserta dapat memilih berlari 
bersama rekannya, dengan mendaftarkan untuk dua orang peserta dan mendapatkan 
potongan harga spesial. Untuk para peserta yang berasal dari satu perusahaan yang 
sama juga dapat mendaftarkan diri mereka dalam tim yang terdiri dari 4 orang pelari  
dikategori korporat. 
 



 

Tahun ini rute lintasan yang dilalui akan melewati sepanjang jalan yang dihiasi oleh 
berbagai landmark ikonik di Singapura, seperti, Taman di Marina Bay Sands, Merlion 
Park, Esplanade, Singapore Flyer, F1 Pit Building. Para pelari juga akan melewati 
lapangan Sports Hub yang baru. Tersedia 17 ribu slot peserta untuk Woman’s Run kali 
ini dan pendaftaran akan ditutup setelah semua slot terisi.  
 
Sebagai LIFE company, Great Eastern Life selalu menjadi agen perubahan untuk 
mencapai hidup yang lebih baik dan Great Eastern Woman’s Run telah menjadi 
landasatn yang baik bagi perempuan-perempuan dari berbagai kalangan usia dan 
kemampuan untuk berkomitmen menjalani gaya hidup yang lebih sehat,” kata Dr Khoo 
Kah Siang, CEO (Singapore), Great Eastern Life. Tahun ini, kami ingin mengapresiasi 
semua perempuran yang berpartisipasi dalam lomba lari ini, dengan merayakan semua 
langkah kecil yang telah diambil agar menjadi lebih aktif.  Agar dapat menginspirasi 
lebih banyak perempuan untuk menjaga kebugaran,kami berantusiasmeluncurkan 
program #RuntoLiveGreatProgramme di tahun ini untuk mendukung setiap langkah 
mencapai gaya hidup sehat,. 
 
Pembukaan resmi Great Eastern Women’s Run 2014 dilakukan  pada tanggal 7-8 Juni 
2014, dari pukul 11 siang hingga 8 malam di 313 Somerset. Para peserta yang 
menddaftarkan diri pada saat itu, menerima paket cuma-cuma Runner’s Readiness 
Test dari  Rumah sakit olahraga & klinik bedah Tan Tock Seng serta hadiah eksklusif . 
Selain itu ada juga beragam acara lainnya, termasuk photo booth, dan kelas 
membentuk balon dan scrapbook.  
 
Pada acara peluncuran 8 Juni 2014, juga diadakan lari santai sejauh 3 KM yang 
dipimpin oleh para pelari perempuan professional. Great Eastern Women’s Run tahun 
ini. Para pecinta olahraga lari yang telah mendaftarkan diri pada Great Eastern’s 
Woman Run dapat mendaftarkan ulang dirinya untuk dapat berpastisipasi pada lari 
santai 3 KM ini dan mendapatkan pembelajaran dari para pelari perempuan profesional 
yang memimpin lari santai. Kompetisi lari Women’s Run merupakan yang pertama dan 
satu-satunya di Singapura yang menghadirkan para pelari perempuan profesional. 
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, mereka akan melalui berbagai macam program 
latihan yang ketat, demi mempersiapkan diri mereka untuk melaksanakan tugas 
terhormat, yakni memandu para pelari peserta pada hari pelaksanaan lomba.. 
 

Pendaftaran telah dibuka. Penawaran menarik akan diberikan bagi mereka yang 

mendaftarkan diri lebih awal. Pendaftaran akan ditutup pada 6 Juli 2014. Berlaku untuk 

seluruh nasabah pemegang polis Great Eastern Life, pemegang kartu OCBC, dan para 

peserta pelari perempuan yang loyal, selalu berpartisipasi dalam Woman’s Run akan 

menikmati harga khusus sampai dengan tanggal 6 Juli 2014. Untuk informasi 

selengkapnya mengenai Woman’s Run dan  #RuntoLiveGreat Programme and/or the 

Great anda dapat mengunjungi : www.greateasternwomensrun.com. 

http://www.greateasternwomensrun.com/


 

-Selesai- 

 

Tentang Great Eastern Life 

 Great Eastern adalah perusahaan asuransi terbesar dan tertua di Singapura dan Malaysia dengan total 

aset sebesar S$ 61,8 miliar (dolar singapura) dan sekitar 4,7 juta pemegang polis melalui tiga saluran 

dsitribusi : tenaga agen asuransi, bancaassurance, dan tim advisory Great Eastern, bernama Financial 

Advisers. Saat ini, Great Eastern beroperasi di Indonesia, Vietnam dan Brunei dan memiliki perusahaan 

patungan di Cina serta kantor perwakilan di Myanmar. 

Great Eastern meraih penghargaan sebagai Life Insurance Company of the Year dalam ajang Asia 

Insurance Industry Awards tahun 2011 dan 2013 dari Asia Insurance Review. Great Eastern Life 

Assurance Company Limited mendapatkan nilai AA- dalam hal financial strength dan counterparty credit 

ratings dari Standard & Poor’s, dan merupakan salah satu perusahaan asuransi di Asia yang 

mendapatkan rating tertinggi. 

Great Eastern merupakan anak perusahaan OCBC Bank, grup jasa keuangan terbesar kedua di Asia 

Tenggara dalam hal aset. OCBC Bank juga merupakan salah satu Bank di dunia yang memiliki rating yang 

tinggi, dengan long term credit rating Aa1 dari Moody’s, serta mendapat pengakuan sebagai “Bank 

Terkuat di Dunia” dari Bloomberg Market pada 2011 dan 2012. Pasar utama OCBC berada di Singapuram 

Malaysiam Indonesia dan terbesar di Cina. Dengan jaringan  450 kantor cabang dan kantor perwakilan di 

15 negara dan wilayah, termasuk sekitar 330 cabang dan kantor di Indonesia yang beroperasi di bawah 

naungan Bank OCBC NISP. 

PT Great Eastern Life Indonesia 

PT Great Eastern Life Indonesia adalah bagian dari Great Eastern Holdings Ltd (Great Eastern), 

perusahaan asuransi jiwa yang menawarkan rangkaian produk asuransi untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan proteksi pendapatan (income protection), serta akumulasi dan proteksi kekayaan 

(wealth accumulation & protection) melalui tiga saluran distribusi yaitu Agency, Bancassurance, dan 

Group Insurance. Great Eastern Life memiliki aliansi strategis secara eksklusif untuk bancassurance 

dengan Bank OCBC NISP.  

Beroperasi di Indonesia sejak tahun 1996, Great Eastern Life berkomitmen memberikan pelayanan 

berkualitas kepada nasabahnya dan menjadikan hidup lebih indah berdasarkan kemandirian keuangan, 

kesehatan yang baik serta hubungan yang bermakna.  Di 2013, Great Eastern Life meraih penghargaan 

Rekor Bisnis (Rebi Award) sebagai perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia yang menjalankan 

program health and wellness untuk korporasi (Live Great Programme). 

 



 

HiVelocity Events Pte Ltd 

Dibentuk pada tahun 2005, HiVelocity Pte Ltd berdiri sebagai penyelenggara acara olahraga ternama di 

Singapura. Selain penyelenggara acara, HiVelocity juga menawarkan keahilan di bidang manajemen 

logistik perlombaan dan pemasaran, sebagai penyedia solusi terlengkap untuk semua perlombaan, 

HiVelocity berafiliasi dengan beberaa pihak yang memiliki spesialisasi dalam bidang race timing, 

database management, public relations, brand distribution dan retail services. Kombinasi unik ini 

merupakan sebuah layanan yang akan membantu meningkatkan reputasi sebuah acara olahraga yang 

berkesan bagi para peserta,penonton dan para sponsor. 

HiVelocity memiliki portofolio membanggakan dengan menangani lebih dari 10 perlombaan di 

Singapura, dan menarik banyak atlit dari berbagai negara. Event olahraga yang paling terkenal dan 

belum lama ini digelar adalah the Iconic Sundown Marathon dengan jumlah peserta mencapai 30,000 

orang dan menjadi lomba marathon tebesar di Asia yang digelar malam hari.  Beberapa even lainnya 

seperti JPMorgan Corporate Challenge, yang mencatat rekor dengan peserta 16,730 pelari  pada tahun 

2013; Men's Health Urbanathlon, Singapore's Toughest Urban Obstacle Race, Great Eastern Women's 

Run, dan Yoma Yangon International Marathon.  

HiVelocity juga berpartisipasi dalam berbagai event olahraga lain yang memacu daya tahan tubuh 

seperti, NBA 3X Singapore, the Asian Tri Nations rugby tournament and the HSBC Asian Rugby Sevens.  

Dengan rencana ekspansi di beberapa wilayah Asia dan diberbagai even olahraga lainnya dalam waktu 

dekat, HiVelocity akan membuat antusias seluruh penggemar olahraga di Singapura. 

Untuk Informasi lebih lanjut, hubungi : Strategic Public Relations Group (SPRG). 

email: gewr@sprg.com.sg 

Great Eastern Life 

Tan Seck Geok 
Head, Group Corporate Communications Great Eastern Life 
Tel: + (65) 6248 2215 
email:tanseckgeok@greateasternlife.com 
 

Kontak PT Great Eastern Life Indonesia 
 
 
PT Great Eastern Life Indonesia   
Branding & Corporate Communications 
Menara Karya Lt. 5  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 
Jakarta 12950 
Tel : +62 21 2554 3888 
Fax : +62 21 5794 4717 
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Call Centre : +62 21 2554 3800 
greateasternlife.com  
 
 
Hanny Agustiany  
Head of Branding & Corporate 
Communications   
HannyAgustiany@greateasternlife.com   
Mobile : +62 8129548325 
 
 

 
 
 
 
Andri Darmawan  
Corporate Communications  
andridarmawani@greateasternlife.com 
 Mobile: +62 85691771355 
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