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     Kompetisi Booth Sponsorship merupakan salah satu rangkaian acara dari
KMI EXPO XII 2021 yang diorganisir oleh Universitas Brawijaya sebagai tuan
rumah pada tahun 2021. Kompetisi ini terbuka untuk semua pihak
sponsorship KMI EXPO XII 2021 yang berfokus pada kreativitas peserta untuk
membuat Booth sekreatif dan semenarik mungkin dengan tema “Digital
World” yang sangat berhubungan dengan kondisi serba digital pada saat
sekarang ini. Kompetisi ini nantinya akan kedatangan banyak pengunjung ke
masing masing booth untuk sekedar melihat maupun membeli produk yang
dijual peserta.

KMI EXPO XII 2021

KEGIATAN
TUJUANTUJUANTUJUAN

Memeriahkan acara KMI Expo XII 2021.
Menjadi wadah pengembangan kreativitas UMKM maupun
perusahaan sponsor.
Menyediakan fasilitas promosi produk kreatif dan inovatif bagi
UMKM maupun perusahaan sponsor.
Memberi motivasi kepada UMKM maupun perusahaan sponsor di
Indonesia agar mampu untuk bersaing baik secara lokal
maupun global.
Memperluas relasi peserta maupun pengunjung acara, sehingga
dapat saling berinteraksi, dan bekerja sama.

Pelaksanaan Kompetisi Booth Sponsorship bertujuan untuk :

KEGIATAN
SASARANSASARANSASARAN

Seluruh pihak sponsor KMI EXPO XII 2021.

KEGIATAN
DESKRIPSIDESKRIPSIDESKRIPSI
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     Teknologi yang semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman
merupakan suatu kesempatan atau tantangan bagi perusahaan yang
menggunakan teknologi digital dalam mengembangkan bisnisnya. Pandemi
Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya penggunaan
teknologi digital. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, hal ini juga
akan meningkatkan daya beli masyarakat yang lebih banyak melakukan
aktivitas di rumah saja. Hal ini tentu menjadi sebuah peluang bagi
perusahaan untuk memperkuat pemasaran digital agar bisa lebih dikenal
banyak orang. Oleh karena itu digital world menjadi salah satu tema yang
menarik untuk dibawakan peserta dalam bentuk kompetisi booth
sponsorship.

  ““Digital WorldDigital World””

KMI EXPO XII 20213

KEGIATAN
TEMATEMATEMA
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Kompetisi booth sponsorship terbuka untuk semua pihak sponsorship
KMI EXPO XII 2021. Peserta dapat berasal dari beragam bidang sponsor
seperti bidang boga, industri, jasa, start up,dan sebagainya, yang
berada di seluruh Indonesia.

Anggota tim booth sponsorship wajib menunjukkan dan menggunakan
nama asli sesuai dengan identitas resmi (Kartu Pelajar/KTM/KTP/SIM).

03
Pengamanan stand : Walaupun panitia penyelenggara telah
menyediakan keamanan, namun peserta kompetisi booth diwajibkan
tetap berpartisipasi dalam menjaga keamanan serta kenyamanan di
stand masing-masing.

Peserta diwajibkan ikut serta menjaga kebersihan dan kerapian stand
masing-masing.

Peserta kompetisi tidak diperkenankan menjajakan barang atau
produknya diluar area lokasi booth yang telah disediakan / Tidak
boleh melewati batas stand bazar yang sudah ditentukan panitia.

Perlombaan dilaksanakan dengan tertib, kompetisi booth dibuka dan
ditutup pada hari Rabu-Jumat tanggal 17-19 November 2021 mulai
pukul 08.00 hingga selesai.

KMI EXPO XII 2021

  SyaratSyarat
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PESERTA
SYARAT & KETENTUANSYARAT & KETENTUANSYARAT & KETENTUAN
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Tema kompetisi booth
sponsorship adalah Digital
world.

Peserta dapat berasal dari beragam bidang sponsor seperti bidang
boga, industri, jasa, start-up yang dijual di Booth dan bersifat bebas
seperti kerajinan, fashion dan aksesoris serta kuliner, dan lain-lain.

Stand booth dijaga minimal 1 orang, maksimal 2 dan wajib
menggunakan pakaian yang sopan dan pantas, memakai kostum jika
diperlukan, serta mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Penjaga booth dapat bergantian dengan personel lainnya dengan
syarat telah terdaftar. Maksimal personel yang terdaftar adalah 4
orang dan yang boleh berjaga di dalam tiap booth /stand adalah 2.
orang.

Panitia menyediakan booth untuk masing masing sponsor KMI EXPO XII
2021 (50 booth). Booth pameran berukuran 2x3 m2 dengan bahan
rangka aluminium dan dinding partisi multiplex laminasi, dengan
spesifikasi per stand standarnya meliputi 1 unit meja standar, nama
perusahaan dari cutting stiker, karpet seluas stand, lampu TL 40 watt
dan MCB 2A (450 Watt) + stop kontak dengan daya 450 watt.

KetentuanKetentuan

02
Setiap peserta mendekor
standnya se-kreatif dan
semenarik mungkin.

03
Barang yang wajib ada
dalam stand yaitu : Identitas
nama, Menu Produk, dan
Harga Produk.

04
Lokasi stand booth akan
diundi pada saat technical
meeting.

5 KMI EXPO XII 2021
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Peralatan yang boleh digunakan untuk dekorasi di siapkan dari
masing – masing peserta seperti kain, daun, bambu, double tip,kertas
karton, gabus, dan lain-lain. 
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Juri mempelajari persyaratan umum peserta yang telah ditetapkan

oleh panitia sebelum seleksi dilakukan.

Juri mempelajari kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh

panitia sebelum seleksi dilakukan.

Juri melakukan penilaian berdasarkan kesesuaian booth peserta

dengan persyaratan umum

Juri melakukan penilaian berdasarkan kriteria serta standardisasi

penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia.

Juri harus bersikap objektif dalam menilai booth peserta (contoh:

tidak memandang latar belakang institusi peserta, tidak

memandang hubungan kekerabatan dengan peserta).

Juri harus telah selesai menyeleksi booth peserta pada tanggal 18

November 2021 pukul 16.00 - selesai.

Juri tidak boleh menyalahgunakan ide bisnis peserta untuk alasan

apapun.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

KMI EXPO XII 2021

PENJURIAN
SOPSOPSOP
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Panitia kompetisi mengirimkan Buku panduan Kompetisi Booth
Sponsorship kepada pihak sponsor KMI EXPO XII 2021. 

Setiap sponsor melakukan pendaftaran atau konfirmasi bersedia
mengikuti kompetisi melalui panitia KMI EXPO XII 2021.

Pihak sponsor menandatangani MOU sebagai peserta Kompetisi
Booth Sponsorship.

PENDAFTARAN

67 KMI EXPO XII 2021

ALURALURALUR

KOMPET IS I  BOOTH SPONSORSHIP  



KEGIATAN

Pendaftaran
Peserta

19 - 26 Okt 2021

Seleksi Peserta

27 - 01 Okt 2021

Pengumuman
Peserta

05 November 2021

Technical
Meeting

06 November 2021

Pelaksanaan
dan Penjurian

17 - 19 Nov 2021

Pengumuman
Pemenang

19 November 2021
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      Kegiatan Kompetisi Booth Sponsorship akan dilaksanakan selama
3 (Tiga) hari, yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat, 17 sampai 19
November 2021.

PELAKSANAAN

WAKTU PELAKSANAAN

  Seluruh rangkaian kegiatan dalam acara Kompetisi Booth
Sponsorship akan diselenggarakan secara luring (offline) di
Universitas Brawijaya.

TEMPAT PELAKSANAAN

Peserta diharapkan dapat mengikuti Technical meeting yang
diadakan panitia pada tanggal 6 November 2021.
Panitia menyediakan booth untuk masing masing sponsor KMI EXPO
XII 2021. Booth pameran berukuran 2x3 m2 dengan bahan rangka
aluminium dan dinding partisi multiplex laminasi, dengan spesifikasi
per stand standarnya meliputi 1 unit meja standar, nama
perusahaan dari cutting stiker, karpet seluas stand, lampu TL 40 watt
dan MCB 2A (450 Watt) + stop kontak dengan daya 450 watt.   
Panitia menyediakan Banner QR code di beberapa tempat bagi
pengunjung untuk vote booth Terfavorit dan Terheboh (Harapan 1
dan Harapan 2).
Peserta diharapkan untuk mempersiapkan segala peralatan dan
perlengkapan yang dibutuhkan apabila tidak disediakan panitia. 
Peserta sudah dapat melakukan dekorasi dan pengisian stand mulai
H-2 Acara (Mulai Tanggal 15 November 2021).
Peserta diharapkan tidak berjualan atau melakukan transaksi di luar
stand booth yang sudah ditetapkan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

LAIN - LAIN
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Peserta booth sponsorship hanya diperbolehkan hadir di lokasi

kegiatan maksimal 4 (empat) orang peserta yang menjaga booth

secara bergantian (1 shift jaga = 2 orang).

Peserta yang mengikuti kegiatan offline telah menerima 2 (dua)

kali vaksinasi dengan menunjukan bukti sertifikat vaksinasi pada

aplikasi peduli lindungi

Menunjukkan hasil swab antigen (yang masih berlaku) atau

melakukan swab antigen pada H-1 di klinik UB bagi yang belum

melakukan swab antigen (untuk informasi dapat menghubungi CP

Inna Rohmawati : 085697833016).

Memakai double masker selama kegiatan berlangsung yaitu

masker medis dan masker KN95 beserta face shield yang

disediakan oleh panitia.

Mencuci tangan dan memakai antiseptik dan cek suhu badan di

pintu masuk ruang kegiatan.

Menjaga jarak dengan peserta/ pengunjung setidaknya 1,5 meter.

Protokol kesehatan juga berlaku untuk panitia dan penampil acara.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

KESEHATAN

PESERTA KMI EXPO XII 2021 YANG MENGIKUTI KEGIATAN SECARA OFFLINE
WAJIB MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI BERIKUT:

KMI EXPO XII 2021

PROTOKOLPROTOKOLPROTOKOL
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PESERTA

Vandel + Sertifikat + Uang Tunai

Vandel + Sertifikat + Uang Tunai Vandel + Sertifikat + Uang Tunai

Vandel + Sertifikat + Uang Tunai
 

Vandel + Sertifikat + Uang Tunai
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KATEGORI JUARA

KATEGORI TER-FAVORIT

KATEGORI TER-HEBOH

KRITERIA PENILAIANKRITERIA PENILAIANKRITERIA PENILAIAN
KOMPETISI

Keterangan:
Skor: 1,2,3,5,6,7 (1=buruk, 2=sangat kurang, 3=kurang, 5=cukup, 6=baik, 7=sangat baik)
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Keterangan:
Skor: 1,2,3,5,6,7 (1=buruk, 2=sangat kurang, 3=kurang, 5=cukup, 6=baik, 7=sangat baik)

Keterangan:
Skor: 1,2,3,5,6,7 (1=buruk, 2=sangat kurang, 3=kurang, 5=cukup, 6=baik, 7=sangat baik)
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Crisis Center :
0823 8834 7016

(Citra-Registrasi)
0877 6294 5605

(Valdy-Umum)
 

MORE INFORMATION
kmiexpo2021.ub.ac.id

@kmiexpo2021

@kmiexpo2021

@kmiexpo2021

@kmiexpo2021


