Press Release
IIMS Hybrid 2022 Hari Kedua, Hadirkan Test Drive Exclusive, Audio Contest, Penjurian
hingga Talkshow bersama Komunitas
Jakarta, 1 April 2022 - Memasuki pelaksanaan Indonesia International Motor Show (IIMS)
Hybrid 2022 hari kedua, Dyandra hadirkan beragam kegiatan menarik. Tersedia test drive
eksklusif dari brand roda empat Hyundai, PAHAMI Audio Contest, penjurian Indonesian
Custom E-Moto Expo & Championship, Talkshow bersama komunitas Dompet Dhuafa dan
Bikers Sapu Bersih, serta Indonesian Custom Electric & Moto Expo and Championship (ICEC)
Talkshow bagian pertama dengan tema kendaraan elektrik / electric vehicle.
Pengunjung dapat langsung mengunjungi lokasi test drive area untuk melakukan test drive
roda empat dari Hyundai, pendaftaran dapat dilakukan melalui website atau on-site.
Beragam unit Hyundai yang tersedia untuk pengunjung adalah sebanyak 12 Unit . Anda dapat
mengunjunginya pukul 10.00 hingga 18.00 WIB.
Acara selanjutnya, PAHAMI Audio Contest All Champion. Kontes audio yang diselenggarakan
oleh Perkumpulan Pengusaha Aksesoris Mobil Indonesia (PAHAMI) ini melibatkan lima
asosiasi audio mobil kelas dunia. Kontes ini secara konsisten diadakan saat penyelenggaraan
IIMS berlangsung, dengan melombakan 2 kelas yaitu Pahami Reguler serta Champion of
Champion Berlokasi di PAHAMI audio contest area Open Space pada jam 10.00 hingga 21.00,
pengunjung IIMS Hybrid 2022 dapat melihat secara langsung salah satu kegiatan yang
menarik dari penyelenggaraan IIMS setiap tahunnya.
Bagi pengunjung yang ingin melihat penjurian dan hasil karya dari hasil custom E-Moto oleh
insan otomotif, Anda dapat menyaksikan dan mengunjungi area Indonesian Custom E-Moto
Expo & Championship Area di Open Space Area . Tersedia banyak E-Moto dengan keunikan
desain dan kreasinya yang inovatif yang dapat menjadi referensi bagi anda dengan hobi
serupa.
Salah satu keunikan IIMS Hybrid 2022 adalah adanya program untuk menjalin hubungan erat
dengan rekan komunitas di dunia otomotif maupun non-otomotif. IIMS Hybrid 2022 hari
kedua, menyediakan sesi talkshow bersama Bikers Sapu Bersih.
Tak lupa, IIMS Hybrid 2022 terus menajamkan haluan ke dunia otomotif yang berkelanjutan,
dengan mengadakan sesi Indonesian Custom Electric & Moto Expo and Championship (ICEC)
Talkshow bagian pertama yang membahas electric vehicle atau kendaraan motor berbasis

listrik. Dalam sesi ini, dirumuskan bahwa industri kreatif custom motor akan terus berinovasi
sesuai dengan perkembangan industri kendaraan listrik.
Perihal penjualan koleksi NFT untuk anda para pecinta otomotif. Dyandra bekerja sama
dengan Loket, untuk mengadakan pembelian tiket melalui IIMS NFT Society pada situs
iims.tiketnft.com telah tersisa dalam tiga kategori; Common, Rare dan Super Rare. Anda juga
akan mendapatkan akses offline ke acara IIMS 2022 di JIExpo, NFT spesial dari IIMS Hybrid
2022, dan mendapatkan berbagai benefit lainnya. Koleksi NFT Anda pun dapat dijadikan
koleksi unik yang berharga. Dapatkan NFT Anda dan mari berkunjung ke IIMS 2022!
Masyarakat yang tak ingin kehilangan berbagai tren terkini seputar dunia otomotif, silakan
mengunjungi situs indonesianmotorshow.com atau tokopedia untuk pembelian tiket IIMS
Hybrid 2022 secara online. Menariknya, bagi pengunjung yang melakukan pembelian tiket
berkesempatan memenangkan grand prize 4 Mobil dan 2 Motor yang akan diundi setiap
minggunya. Sebagai informasi, undian pertama grand prize dengan hadiah mobil Toyota
Raize akan dilakukan pada hari Minggu, 3 April 2022 yang akan diumumkan via offline di IIMS
stage serta online melalui platform Indonesian International Motor Show Hybrid 2022.
Seluruh penyelenggaraan IIMS Hybrid 2022 , terjamin protokol kesehatannya karena telah
berbasis pedoman CHSE (Cleanliness, Health, Safety dan Environment) dilaksanakan dengan
baik.
Sebagai salah satu pioneer dalam perhelatan event hybrid di masa pandemi, Dyandra
Promosindo berharap standar protokol kesehatan yang diterapkan IIMS Hybrid 2022 dapat
membuat seluruh kalangan tenang. Sehingga nantinya, peningkatan konsumsi masyarakat
luas pada sektor otomotif dapat menjadi penanda adanya harapan baru bangkitnya ekonomi
Indonesia pada tahun 2022.

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 diantaranya PT Dyandra Communication (Dyacomm), PT Fasen
Creative Quality (Quad), PT Visicita Imaji Semesta (Visicomm), PT Idea Besar Komunika
(Ideacomm), PT Visi Sarana Media Digital (Underlined), PT Dyan 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, pameran B2C, konser musik dan festival,
konferensi dan summit.
Dyandra Promosindo telah menjadi PEO pertama di Indonesia yang memiliki sertifikasi ISO
9001:2008 untuk sistem kualitas manajemen. Pameran yang diselenggarakan antara lain:
Indonesia International Motor Show, Indonesia International Furniture Expo, Indonesian
Petroleum Association Convex, International Franchise, License and Business Concept Expo &
Conference, dan lain-lain.
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