KEBIJAKAN UNTUK MEDIA
PRESS ID CARD
1. Press ID Card IIMS 2017 adalah kartu pengenal pers resmi yang dikeluarkan oleh panitia
penyelenggara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 untuk media.
2. Press ID Card IIMS 2017 hanya berlaku selama IIMS 2017 berlangsung (27 April - 7 Mei 2017)
dan tidak berlaku selama masa set-up/pembangunan stand.
3. Media yang memiliki Press ID Card mendapat akses penuh untuk mendapatkan:
a. Foto, fact sheet, dan berita eksklusif yang dikeluarkan oleh pihak panitia baik di press room
maupun di www.indonesianmotorshow.com.
b. Press room dilengkapi dengan fasilitas seperti notebook, akses Internet, dan fasilitas lain
yang disediakan oleh panitia.
c. Press kit yang berisi informasi penting seputar pameran seperti foto, berita resmi, jadwal
briefing, jadwal acara harian, serta informasi pendukung lain, yang tersedia dalam bentuk
hardcopy maupun softcopy.
4. Press ID Card hanya berlaku bagi staff redaksi (wartawan, fotografer, kameramen, dan staff
produksi berita) baik media massa cetak, website, televisi, radio, serta kantor berita.
5. Press ID Card tidak berlaku bagi non-staff redaksi media (marketing/promotion staff media,
biro iklan, konsultan komunikasi, serta website perorangan/blog).
6. Press ID Card hanya berlaku untuk satu jurnalis dan tidak boleh dipindahtangankan. Jika
terjadi pelanggaran, panitia berhak menarik Press ID Card pelanggar serta membatalkan Press
ID Card tersebut.
7. Sesuai dengan pernyataan pada Formulir Pendaftaran Press ID Card IIMS 2017, panitia berhak
menegur wartawan yang melanggar butir 6 di atas dan melaporkan pelanggaran tersebut
kepada Pemimpin Redaksi/Editor/Redaktur yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti secara
internal.
8. Bila dirasa perlu, panitia berhak membatalkan Press ID Card bagi keseluruhan jurnalis dari
media yang melanggar butir 6 di atas.
TATA CARA MENDAPATKAN PRESS ID CARD
1. Untuk mendapatkan Press ID Card, tim redaksi harus melakukan registrasi kepada panitia
penyelenggara dengan cara mengisi dan mengirimkan Formulir Pendaftaran Press ID Card melalui
surat/email ke alamat di bawah ini:
Rini Ayu
Press Registration IIMS 2017
Dyandra Promosindo - Public Relations Division
The City Tower 7th Floor Jl. MH Thamrin No.81 Jakarta 10310
Phone
: +6221 31996077 ext.333
Fax
: +6221 31996177/6277
Email
: press.id@dyandra.com
Contact Person
: Ms. Rini Ayu
2. Pendaftaran juga bisa dilakukan melalui website www.indonesianmotorshow.com dengan
mengunduh formulir registrasi kemudian mengirimkannya kepada panitia melalui email atau ke
alamat Dyandra Promosindo di atas.

3. Panitia berhak melakukan verifikasi data sesuai dengan Kebijakan Press ID IIMS 2017.
4. Seluruh poin di dalam Formulir Pendaftaran Press ID Card harus diisi dengan lengkap dan benar.
Panitia berhak tidak menyetujui pendaftaran ID Card jika kelengkapan data dalam Formulir
Pendaftaran Press ID Card IIMS 2017 tidak memenuhi persyaratan.
BATAS WAKTU PENDAFTARAN
1. Pendaftaran Press ID Card IIMS 2017 dibuka sejak 13 Desember 2016 dan ditutup pada 31 Maret
2017.
2. Panitia tidak melayani permintaan Press ID Card setelah melewati batas waktu yang tertera di atas.
3. Panitia tidak melayani pendaftaran Press ID card di lokasi pameran (walk in registration).
4. Wartawan dan media representatif yang tidak memiliki IIMS 2017 Official Press ID Card, tidak
berhak mendapatkan fasilitas oficial press IIMS 2017 dan tidak diperkenankan menikmati fasilitas
Press Room IIMS 2017.
5. ID yang lolos verifikasi akan menerima Informasi mengenai waktu dan tempat pengambilan Press
ID Card yang telah selesai diproses melalui email resmi press.id@dyandra.com oleh panitia
penyelenggara IIMS 2017.
WARTAWAN YANG TIDAK MEMBAWA ATAU KEHILANGAN PRESS ID CARD
1. Wartawan diharapkan untuk selalu membawa dan mengenakan IIMS 2017 Official Press ID Card
selama meliput pameran IIMS 2017.
2. Jika IIMS 2017 Official Press ID Card hilang atau tertinggal, maka media bersangkutan hanya akan
diperbolehkan memasuki area pameran dengan cara berikut:
a. Menghubungi panitia (Staff Public Relations) yang bertugas.
b. Menunjukkan kartu pers/kartu nama untuk dicocokkan dengan database yang dimiliki panitia
penyelenggara.
c. Wartawan terdaftar yang kehilangan ID Card dapat masuk ke area pameran, namun tidak
diperkenankan mengakses area press room berikut seluruh fasilitasnya.
INFORMASI PENTING UNTUK WARTAWAN
Pameran IIMS 2017
1. Pendaftaran Press ID Card
: Sejak 13 Desember 2016 – 31 Maret 2017
2. Opening Ceremony dan Press & VIP day
: 27 April 2017
3. Press room dibuka untuk media
a. Opening dan Press & VIP Day
: Pk. 08.00 – 21.00 WIB
b. Weekdays (Senin-Kamis)
: pk. 11.00* – 21.00 WIB
c. Weekends (Jumat – Minggu)
: pk. 10.00*– 21.00 WIB
*Para awak media yang datang lebih awal dari jam operasi pameran, disarankan untuk dapat
menginformasikan ke press room officer terlebih dahulu
4. Untuk jadwal lengkap press conference, program acara, dan informasi lain, silakan kunjungi
www.indonesianmotorshow.com
***

