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RULEBOOK NTF
(NATIONAL TECHNOLOGY FESTIVAL)
VOCOMFEST 2019

National Technology Festival (NTF) adalah salah satu rangkaian acara pada
VOCOMFEST 2019 yang menyelenggarakan festival dimana akan mengundang berbagai
startup, komunitas, dan perusahaan yang telah bekerja sama dengan acara ini dengan
mengangkat tema dari tema umum VOCOMFEST 2019 sendiri yaitu “Improving Indonesia's
Economy Heading to Industry 4.0” . Festival ini mempunyai beberapa rangkaian acara seperti
talkshow dan job fair bagi start up yang bersedia untuk mengisi pada acara tersebut. Kegiatan ini
diharapkan dapat memberikan informasi, peluang kerja, dan ilmu bagi pendatang yang hadir di
festival ini. Untuk kategori Startup, komunitas, atau perusahaan yang akan diselenggarakan
antara lain adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Makanan dan Minuman
Kimia
Furniture
Otomotif
Elektronik
Tekstil

Pendaftaran
Biaya
Biaya Peserta 8000/orang
Biaya Pengisi Stand 200000/pengisi
Periode
Tanggal : 24 Februari 2019 – 31 Maret 2019

Jadwal Pelaksanaan
Waktu

Kegiatan

24 Februari 2019

Pendaftaran

31 Maret 2019

Penutupan pendaftaran

20 April 2019

Festival
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Syarat dan ketentuan
• mengisi form yang tertera pada link di website vocomfest 2019
• calon pengisi stand menyetujui persyaratan yang diberikan panitia
• setelah mendapat konfirmasi dari panitia, calon pengisi membayar penyewaan stand sebesar
Rp.200.000 / stand
• melakukan technical meeting pada tanggal yang akan di informasikan panitia
• posisi stand akan ditentukan saat technical meeting
• melakukan persiapan stand h-1 acara
• pengisi stand bebas mendekorasi stand masing2 yang telah disediakan sepanjang tidak
mengganggu stand yang lain dan juga acara
• pengisi wajib meninggalkan area stand dalam keadaan bersih saat acara berakhir
• panitia tidak bertanggung jawab atas barang-barang pengisi stand
• pengisi stand harap meninggalkan stand dalam keadaan bersih saat acara berakhir
• pertanyaan dan permintaan lain dapat menghubungi cp yang tertera di website

Tahap Pendaftaran
Online
1. Calon pengisi stand mengunduh form pendaftaran yang tertera pada link di website
vocomfest 2019
2. Calon pengisi stand mengisi form dan melakukan persyaratan yang tertera pada form
3. Calon pengisi stand mengunggah form yang telah diisi ke link yang telah disediakan pada
website vocomfest 2019
4. Calon pengisi stand menunggu konfirmasi dari panitia melalui email
5. Calon pengisi stand mengisi form data penanggung jawab stand
6. Calon pengisi stand resmi menjadi pengisi stand saat hari-H vocomfest 2019

Fasilitas Stand :
1.
2.
3.
4.

stand ukuran 3 x 2 m
2 buah meja & 2 buah kursi
tersedia stop kontak (harap membawa kabel ekstensi masing2)
mendapat co card identitas
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