Press Release
Kunjungan Bambang Soesatyo dan Sederet Program Menarik Menjadi Magnet Penyelenggaraan
Hari Kelima IIMS Hybrid 2022
Jakarta, 4 April 2022 – Penyelenggaraan hari kelima IIMS Hybrid 2022 semakin semarak dengan
adanya kunjungan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan
Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo. Kali ini, ia mengunjungi hall aksesoris dan
aftermarket Pengusaha Aksesoris Mobil Indonesia (PAHAMI) salah satunya yaitu booth Venom, lalu
mengunjungi booth kendaraan karya anak bangsa Fin Komodo Teknologi. Tak lupa sebagai salah satu
otomotif enthusiast, Bamsoet mengunjungi Tuxedo Studio yang menampilkan beragam mobil classic
yang dirakit sendiri.
Dilanjutkan dengan mengunjungi booth Indonesia Custom E-Moto Championship, Ikatan Motor
Indonesia (IMI) dan Photo Booth 360 kemudian berkeliling seluruh area pameran yang didampingi
oleh Presiden Direktur Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh serta jajaran direksi (Board Of
Director) Dyandra Promosindo. Setibanya di JIExpo Kemayoran, Ketua IMI tersebut sempat menyapa
Robot Temi, robot assistant yang bertugas di IIMS Hybrid 2022 untuk menyambut seluruh
pengunjung.
Kedatangan Bamsoet menjadi suatu kebanggan bagi pihak penyelenggara. “Semoga dengan
dukungan dari banyak pihak dapat menjadi ikhtiar untuk bangkit bersama seluruh insan penggerak
dunia otomotif tanah air pada tahun 2022.” Papar Hendra
Selain kunjungan dari Ketua IMI, penyelenggaraan hari kelima IIMS Hybrid 2022 menghadirkan
berbagai program yang sayang untuk dilewatkan. Hari ini, IIMS Hybrid 2022 kedatangan tamu spesial
lainnya yaitu dari teman-teman media dan komunitas kamibijak.com. Kamibijak bersama
teman-teman difabel tuna daksa, melakukan tour dalam acara special guest experience,
menggunakan kursi roda mengelilingi hall A, D dan C. Kegiatan ini diikuti oleh tujuh teman-teman
daksa. Melalui kegiatan ini, IIMS membuktikan seluruh area penyelenggaraannya telah aman dan
ramah untuk seluruh kalangan masyarakat.
Masyarakat yang belum menerima vaksin dosis ketiga, silakan mengunjungi IIMS Hybrid 2022 untuk
mendapatkan Vaksin Booster pada 4 s/d 6 April 2022. Berlokasi di Hall B3, JIExpo Kemayoran dan
diperuntukkan untuk seluruh pengunjung IIMS Hybrid 2022 termasuk rekan-rekan media dengan usia
minimal 18 tahun. Jenis vaksin yang diberikan adalah vaksin AstraZeneca dan akan dilaksanakan
pukul 11.00 s/d 19.00 WIB. Syarat dan ketentuan penerima vaksin dosis ketiga dapat disimak pada
akun instagram @IIMS_ID atau situs indonesianmotorshow.com. Pendaftaran vaksin booster dapat
dilakukan secara online melalui http://tiny.cc/vaksinbooster-iims2022 .
Program menarik lainnya diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin mengajukan perpanjangan
Surat Izin Mengemudi (SIM). Kabar gembira! IIMS Hybrid 2022 menyediakan layanan perpanjangan

SIM yang terletak di Gate H area open space samping musholla. Tersedia pada hari Senin s/d Sabtu
(4-9 April 2022) pukul 13.00 - 17.00 WIB selama penyelenggaraan IIMS Hybrid 2022 berlangsung.
Syarat dan ketentuan pembuatan/perpanjangan SIM dapat disimak pada akun instagram @IIMS_ID
atau situs indonesianmotorshow.com
Pengunjung yang melaksanakan ibadah puasa, tidak perlu khawatir, Karena telah tersedia beragam
makanan yang dapat ditemukan di area open space yang ditawarkan melalui foodtruck, seperti
Yoshinoya, Bakmi GM serta beragam makanan lainnya. Untuk area Indoor terdapat beragam pilihan
makanan dari berbagai UKM yang dapat dinikmati.
Seluruh informasi terkait pelaksanaan IIMS Hybrid 2022 mulai tanggal 31 Maret s/d 10 April 2022
dapat disimak pada situs indonesianmotorshow.com atau akun sosial media resmi IIMS Hybrid 2022
di Instagram @iims_id .
Perlu diingat, saat ingin masuk ke area pameran, panitia, pengunjung dan exhibitors, wajib untuk
Scan QR, dan Check-in menggunakan Aplikasi PeduliLindungi yang menjadi akses keluar-masuk
pameran. Sebagai informasi, kapasitas JIExpo Kemayoran memiliki area yang sangat luas dan dapat
menampung 434.500 orang, sesuai dengan penerapan protokol kesehatan, IIMS Hybrid 2022
menerapkan 50% dari total kapasitas yaitu sebesar 217.250 orang. pengunjung total harian IIMS
Hybrid 2022, rata-rata masih sangat jauh dari kapasitas venue. Sehingga tidak perlu khawatir saat
berkunjung ke IIMS Hybrid 2022, karena pihak penyelenggara selalu memastikan penerapan protokol
kesehatan secara maksimal, agar para pengunjung selalu merasa aman dan nyaman sesuai dengan
trade mark IIMS Hybrid 2022 yaitu #eventamanjadinyaman.
***
Tentang Dyandra Promosindo
Dyandra Promosindo adalah Professional Exhibition/Event Organizer (PEO) di Indonesia yang merupakan
subholding company dari PT Dyandra Media International, Tbk (DYAN). Sejak berdiri pada tahun 1994, Dyandra
Promosindo berhasil mencetak rekam jejak pameran yang mengesankan di seluruh Indonesia. Dyandra
Promosindo telah menggelar lebih dari 850 pameran di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Medan
dan berbagai kota besar lain di Indonesia.
Hingga saat ini Dyandra Promosindo tercatat membawahi 11 anak perusahaan yang bergerak pada bidang
event/exhibition organizer, concert promotor dan juga digital agency. Kesebelas anak perusahaan tersebut
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Mas Entertainment (DME Asia), dan PT Dyandra Global Edutainment.
Dengan lebih dari 1.000 peserta pameran setiap tahun, termasuk peserta dari luar negeri, Dyandra Promosindo
telah membuktikan diri sebagai rekan bisnis terpercaya sambil terus meningkatkan diri menuju budaya
pameran yang lebih baik di Indonesia. Berbagai event yang telah diselenggarakan antara lain pameran B2B,
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