Press Release

IIMS Hybrid 2022 Tawarkan Gratis Tiket Masuk
Jakarta, 2 April 2022 – Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 tawarkan gratis tiket
masuk bagi pengunjung yang berprofesi sebagai guru, TNI/POLRI, tenaga kesehatan, exhibitor, hingga
pengunjung yang sedang berulang tahun pada hari kedatangan. Program ini ditawarkan untuk
mengapresiasi pecinta dunia otomotif di seluruh Indonesia. Syaratnya cukup mudah, yaitu datang
langsung ke JIExpo Kemayoran di Hall C3 untuk melakukan konfirmasi ke bagian help desk dengan
membawa kartu pegawai, kartu tanda anggota untuk TNI/POLRI dan KTP untuk pengunjung yang
berulang tahun. Program ini berlangsung hingga 10 April 2022.
Selain itu, tersedia juga promo tiket masuk beli 1 gratis 1 untuk pengunjung yang telah mendapatkan
vaksin COVID-19 booster atau dosis ketiga, untuk kategori tiket weekdays dan berlaku selama
penyelenggaraan IIMS Hybrid 2022. Program ini diharapkan dapat meningkatkan antusiasme calon
pengunjung yang ingin melihat koleksi otomotif terkini di tanah air, dengan tetap merasa aman dan
nyaman karena pengunjung yang datang ke IIMS Hybrid 2022 dinyatakan negatif COVID-19 dan
terbebas dari potensi penyebaran / cluster COVID-19.
Kegiatan Saturday Morning Ride (Satmori) turut meramaikan pembukaan IIMS Hybrid 2022 hari
ketiga. Peserta kegiatan ini adalah rekan-rekan komunitas pengendara motor. Tercatat lebih dari 50
bikers meramaikan kegiatan morning ride dari Kawasan Jakarta Selatan menuju JIExpo Kemayoran,
Jakarta Pusat. Tak lupa, para bikers turut memperhatikan keamanan dan kenyamanan berkendara
dengan menggunakan berbagai alat pelindung diri lengkap dan berstandar nasional, seperti
penggunaan helm, masker hingga kacamata.
Masyarakat yang tak ingin kehilangan berbagai tren terkini seputar dunia otomotif, silakan
mengunjungi situs indonesianmotorshow.com untuk pembelian tiket IIMS Hybrid 2022 secara online.
Tiket masuk IIMS Hybrid 2022 dapat dibeli seharga Rp 50.000 pada hari Senin s/d Kamis dan Rp
70.000 untuk hari Jumat s/d Minggu. Seluruh area 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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