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R I L I S  P E R S  

 

GengGobyos:  Because Workout Should be FUN! 

Serunya berolahraga bersama teman-teman dari seluruh Indonesia! 

  

Jakarta, Februari 2021 - Menyambut tahun baru dan semangat 

baru, GengGobyos menghadirkan konsep kelas online berbayar pertama yang menyediakan 

kelas latihan online live dan video latihan live yang dapat diakses selama 24 jam. Hadir sejak 

Maret 2020, GengGobyos menjadi platform di mana ratusan pelanggannya tetap aktif 

meskipun di rumah saja.  

 

Hadir sejak 17 Maret 2020, Riana Bismarak (instruktur olahraga bersertifikasi Pound Pro, 

ZIN & Strong Nation Instructor), berinisiatif untuk mengadakan kelas olahraga online melalui 

sosial media sebanyak 3 kali seminggu. Dengan konsep Cardio Toning yang mudah diikuti 

semua orang dari berbagai fitness level, Riana rutin mengadakan kelas yang selalu diikuti 

lebih dari 150-300 orang di setiap sesinya. Bermodalkan peralatan sederhana seperti 

dumbbell, mat, dan panci, Riana sukses mengembangkan GengGobyos dan mengajak teman-

teman di rumah untuk berolahraga dengan menyenangkan. 

  

Kehadiran komunitas seru untuk tetap bisa berlatih live walaupun secara online sepertinya 

menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para netizen, simak pendapat pemilik akun 

instagram @marshella seputar mengikuti kelas live Gobyos Bareng Riana “Selama pandemi 

tetap olahraga dan sensasi olahraga live itu lebih mantap dari pada nonton video biasa. 

Semangat demi hidup yang lebih baik dan sehat…” 

  

Simak pula alasan pemilik akun @ni_chico yang telah berhasil turun 20 kg ketika bergabung 

dengan Geng Gobyos : “Nda mikir apa2, cuman biar ini badan bulet 78kg bisa gerak dan nda 

makin bulet berlipet lipet. Secara hobby makan nda bisa dihilangkan.  Join di genggobyos itu 

seru, dan bosen karena instrukytur rasa wamil. Teriakannyaaa….heeiiiiiii…terus kadang mikir 

ini instruktur campur cenayang. Ayo turun…turun lagii, ayoo jinjiitt - kok tau laa yaa mak kalo 

nda bisa turun.” 

 

Kini, setelah beberapa bulan berinteraksi bersama dalam Geng Gobyos, Riana Bismarak 

pencetus Geng Gobyos dan instruktur kelas #GobyosBarengRiana menghadirkan solusi baru 

dalam berolahraga.  “Saya lihat banyak sekali teman-teman yang tertarik buat ikutan 
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olahraga, dengan adanya pandemi ini kebutuhan untuk sehat, salah satunya dengan 

berolahraga sangatlah tinggi, namun kita harus lebih berhati-hati untuk aktifitas olahraga di 

luar rumah. Belum lagi masalah terkadang ada kendala waktu, jam orang bekerja tidak bisa 

sama dengan jam kosong ibu rumah tangga misalnya. Belum lagi dengan waktu di Indonesia 

yang terbagi 3 zona waktu .Contohnya kelas Gobyos Bareng dimulai jam 7 malam waktu 

Jakarta, tapi kadang teman yang di Bali atau di Papua atau bahkan ada yang di luar negeri 

merasa sudah terlalu malam atau waktunya tidak cocok.  

  

Untuk meghadapi tantangan tersebut, Riana membuat akses olahraga secara daring (online) 

dengan konsep live class atau siaran langsung. Namun, berbeda dengan live class lainnya, 

video latihan live class akan tersedia selama 24 jam bagi peserta yang tidak sempat ikut 

kelas live” hanya dengan login di www.genggobyos.com . 

  

Selain solusi ini, Geng Gobyos juga menghadirkan solusi paket berolahraga terjangkau. Hanya 

dengan berlangganan Rp. 149. 000, pelanggan GengGobyos bisa mengakses 12 sesi dalam 

sebulan, dan dengan Rp. 399.000 selama 3 bulan dapat mengakses total 36 sesi kelas.  

 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai GengGobyos, jangan lewatkan The Prefinite Talks 

bersama Riana Bismarak di hari Rabu, 17 Februari 2021 pukul 19.00 WIB di IG Live 

@prefinite.id 

 

~ SELESAI ~ 

 

Untuk keperluan media, mohon hubungi: 

 

Windy Pukanda 

Account Manager 

PREFINITE Communications 

E-mail  : windy@prefinite.id 

Website : http://www.prefinite.id/ 

Phone  : +62 818-989-589 
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