20 - 21 JUNE 2015

Theme : Islamic Fair
Venue : GRAND CITY mall

Surabaya
Time : 10.00 am - done

Background
Berkenaan dengan datangnya bulan suci ramadhan, sudah sangat
banyak agenda kegiatan yang dilakukan, seperti kampung
ramadhan, buka bersama, dan masih banyak kegiatan lain yang
diselenggarakan. Kegiatan tersebut biasanya sudah sangat
menjamur di kalangan masyarakat.
Pada saat itu pula, tingkat daya beli masyarakat pasti akan
bertambah. Biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada
saat puasa, dan juga untuk memenuhi persiapan menjelang lebaran
tiba.
Kebutuhan itu bisa menjadi life style masyarakat yang
harus terpenuhi.
Dengan adanya peluang tersebut, berbagai macam event yang
berhubungan dengan bulan ramadhan kini kian tumbuh dan
berkembang mewarnai kompetisi di pasar global, hal ini
mendorong kita untuk membuat hal baru yang lebih creative dan
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
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Description
Sebuah aktifitas jual beli dan promosi untuk masyarakat metropolitan
yang dikemas dengan format exhibition menggabungkan konsep
showbiz ramadhan, life style ramadhan, Entertainment ramadhan,
bazaar ramadhan, & contest, yang dikemas secara spektakuler tanpa
melepaskan fungsi selling dan branding sekaligus menjadi suatu sarana
yang efisien dan tepat untuk mempromosikan produk / perusahaan.
Termasuk brand image kepada ribuan pengunjung yang akan jadi
customer potensial di kemudian hari.
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Vision & Mision
1.

Menciptakan dan mewujudkan bazaar, pendidikan, kontes, yang biasa menjadi luar
biasa ! Serta kolaborasi dasar pemikiran yang ideal dan komersial sehingga dapat
membuat kinerja yang bersinergi. Kami akan berbuat lebih untuk para pendukung
acara (client), sehingga program yang kami tawarkan menjadi sarana promosi yang
komunikatif dan terjangkau dengan hasil penjualan yang berlebihan.

2.

Sebagai sarana yang tepat untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk
atau design terbaru pada masyarakat khususnya ibu dan anak atau keluarga

3.

Sebagai sarana tolok ukur kekuatan daya saing produk yang dipamerkan.

4.

Menciptakan wahana baru dalam penyampaian informasi yang tepat akurat,
efektif dan efisien. Tentang potensi, prestasi, reputasi dan kinerja para pelaku
bisnis fashion, makanan minuman, otomotif, pendidikan dan musik saat ini.

5.

Memberikan sarana informasi yang tepat dan kreatif dengan kolaborasi konsep
pendidikan, hiburan, belanja, secara efisien dan positif.
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Objective
Activity akan lebih mengena karena langsung bersentuhan dengan target pasar.
Menggabungkan konsep education, showbiz, life style, entertainment dalam satu
kemasan yakni exhibition yang bernuansa ramadhan/ lebaran.
Menyediakan beragam produk kebutuhan dan hiburan untuk masyarakat luas khusus
nya berkenaan dengan suasana ramadhan
Menciptakan sebuah event yang segar, menyenangkan, dan mempunyai sifat edukatif.
Sebagai wadah bagi perusahaan baik coorporate maupun retail untuk mempromosikan
sekaligus menjual produk nya.
Meningkatkan selling point kepada tiap-tiap vendor atau produk yang turut partisipasi
sekaligus dampak positif kepada masyarakat Surabaya dan sekitarnya.
Sarana interaksi merchand dan corporate partner dengan para konsumen sehingga
terjadi transaksi/ jual-beli secara langsung dalam pameran.
Meningkatkan brand awareness kepada tiap-tiap vendor atau produk yang turut
berpartisipasi sekaligus dampak positif kepada masyarakat Surabaya dan sekitarnya.
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Event concept
Menyuguhkan suatu event exhibition yang di dalam nya terdapat
faktor murah, efisien, praktis, solusi, aman dan pendidikan.
Menjaring serta memberikan wadah dan informasi kepada
seluruh lapisan masyarakat metropolitan di Surabaya.
Ingin menjalin suasana keakraban, kerukunan, dan
kekeluargaan antar masyarakat Surabaya dari berbagai
macam kalangan serta strata sosial.

Mengemas suatu aktivitas event dengan konsep kebersamaan
sehingga dapat menciptakan suatu atmosfer yang kekeluargaan.
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Event content
The event
1.

Exhibition (fashion, otomotif, musik,
pendidikan, makanan minuman dll)
2. Tayang TV (showbiz & liputan khusus)
3. Life style
4. Entertainment
5. Launching product
6. Special price
7. Competition/ contest
8. Community gathering
9. Presentation & talk show
10. Press release
11. Kampung religi

Creative Brief
1.
2.

Ambience : MARKAZ
Style : MARKAZ organizer
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Event content
Main content :
1)

2)
3)

Islamic fair
FASHION : Menyuguhkan tampilan model hijjabers profesional, juga ada kompetisi
hijjab bagi para pemula.
Bersamaan dengan exhibition unik dan lucu yang
menyuguhkan produk atau barang kebutuhan fashion pria & wanita dari kalangan
masyarakat urban untuk persiapan lebaran, serta kebutuhan otomotif, pendidikan dll.
MUSIC : Diisi dengan lomba nasyid serta exhibition unik yang nenyuguhkan para
pelaku bisnis di bidang musik berikut komunitas yang terlibat dalam content exhibition.
KAMPUNG RELIGI : Sosialisasi pada masyarakat dalam bentuk road show lomba
dakwah yang diselenggarakan di setiap kecamatan, lalu pemenang dalam tiap
kecamatan mewakili tampil berkompetisi saat final di ISLAMIC FAIR Surabaya.

Support content :
Sebuah ruangan untuk berbagai informasi yang mengupas tuntas
segala macam yang berkenaan dengan dunia life style khususnya
masyarakat metropolitan, mulai dari fashion & life style, kesehatan,
pendidikan, semuanya dikemas dengan format yang sempurna.

Dalam format kontes/ kompetisi/ lomba
1.
2.
3.
4.
5.

Fashion art photography competition
Fashion hijjab competition
Nasyid competition
Stand ( booth ) competition
Lucky draw / door price
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Information content
PUTERI MUSLIMAH (LOMBA FASHION & PENGETAHUAN)
-

-

Fenomena hijjab menjadi salah satu trend fashion di Indonesia yang sangat diminati.
Beragam hijjab yang modis dan memiliki selera style tersendiri maupun menarik
perhatian masyarakat, namun tidak semua model hijjab bisa nyaman digunakan
dalam keseharian.
Tujuan fashion show hijjab ini untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman
mengenai tutorial hijjab yang simple, menarik dan tetap bisa mengikuti trend.
Sasaran komunitas hijjabers dan remaja muslimah di Surabaya,Gresik, Sidoarjo,
Malang dan sekitarnya.
Konsep acara fashion show hijjab berupa peragaan busana model hijjab dengan
tema tertentu. talk show tentang “trend pakaian dan make up” perempuan
muslimah, serta wawasan ilmu pengetahuan.
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Information content
LOMBA NASYID
-

Nasyid merupakan seni suara dalam islam yang menampilkan
kelompok bernyanyi secara acappela. Beberapa tahun terakhir
minat remaja muslim di Indonesia terhadap nasyid cukup
tinggi, hal ini dapat dilihat dari banyak munculnya kompetisi
dan minat masyarakat terhadap lomba nasyid tersebut, baik
di tingkat daerah maupun nasional.

-

Tujuannya lomba nasyid ini adalah untuk memberi ruang bagi
remaja muslim di Surabaya dan sekitarnya, untuk
mengexpresikan minat dan bakat nya di bidang seni terutama
berkaitan dengan nasyid.

-

Sasaran : Remaja masjid di Surabaya, Sidoarjo, Gresik,
Malang dan sekitarnya.

-

Konsep acara :
Hari 1 : Tahap penyisihan menetapkan maksimum 10 peserta
atau kelompok sebagai pemenang, dengan waktu
maksimum penampilan masing-masing 10 menit.
Hari 2 : Babak final akan menampilkan 10 peserta atau
kelompok yang terbaik, ditutup dengan pengumuman
pemenang lomba.
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Information content
KAMPUNG RELIGI

1)
2)
3)
4)
5)

Pembagian takjil gratis ke masjid atau panti asuhan
Lomba dakwah di kecamatan seluruh Surabaya (road show)
Final lomba dakwah pada tanggal 21 June 2015
Pameran penjualan (Bazaar)
Program khusus :
- Discount
- Cash back
- Hadiah langsung
6) Tutorial hijab/ talk show

*By Dewi Sandra (artis)
7) Panggung hiburan
*By Dewi Sandra (artis)
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Exhibitors
# Principle/ distributor brand tata busana
1. Boutique
2. Produsen fashion
3. On line shop fashion
4. Produk UKM
5. Souvenir/ aksesories DLL

# Principle/ distributor brand kecantikan
1. Klinik kecantikan
2. Pendidikan mode & busana
3. Produk kosmetik
4.Produk UKM
5. Franchise DLL

# Principle/ distributor brand product
1. Toko (pasar) alat musik
2. Pendidikan
3. Automatic
4. Makanan&Minuman
5. BANK DLL

# Principle/ jenis brand kontestan
1. Fashion (busana) islamic
2. Aksessories islamic
3. Pendidikan islamic
4. Komunitas islamic
5.Artis/ talent nasional
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Promotion tools
1.

Media cetak koran & magazine ( Adventorial & Liputan exclusive)

2.

Media elektronik - Radio, TV, & website
- Radio : Spot/ adlips, talk show, live repot
- TV : Spot promo progam/ ROS/ kombis/ spesial program/ konferensi pers
- Website : E-mail blasting, Inspirasinusantara.com, javainspire.com,
facebook, instagram, twitter, blog, dll
- Broadcast : BBm & SMS broadcast telepon selluler

3. Promosi luar ruang :
- Baliho 4x6 sebanyak 5 buah
- Flyer 1000 exemplare
- Spanduk 1x6 sebanyak 20 buah
- Umbul-umbul 12 buah
- Hanging banner 20 buah
- Poster 100 lembar
4. Liputan khusus di empat puluh lima (45) media elektronik & cetak
5. Gate entrance, Exit dan back drop
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Item Suport

1.

Exhibition area & Booth (3x3)
2. Lighting booth (400watt)
3. Flooring & Carpeting
4. Photo booth corner
5. Play ground corner
6. Sound system
7. Stage
8. Judges for contest
9. Story talling expert
10. MC & Artis nasional(talent)
11. Alat band & Electone talent
12. Team activity
13. Media promotion
14. Team product knowledge

15. Food & Beverage
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