KETENTUAN PAMERAN
1. Iklan Perusahaan

a. Iklan di buku program (program book)
Buku Program Seminar dicetak dan
didistribusikan untuk semua peserta dan
pembicara. Buku ini berisi program seminar,
abstrak materi yang diseminarkan, daftar
sponsor dan peserta pameran dan panitia
penyelenggara, serta profil perusahaan peserta
pameran dan spronsor (150 kata) dengan logo
Rincian peluang iklan di buku program:
 Back cover, 3 warna: Rp.12000000
 Inside front cover, 3 warna: Rp. 10000000
 Inside back cover, 3 warna: Rp. 7500000
 Inside full page ,3 warna: Rp. 5000000
 Inside full page, hitam putih: Rp. 2500000
 Inside half page, 3 warna: Rp. 2500000
 Inside half page, hitam putih: Rp. 1250000
Harga berdasarkan ketentuan camera-ready
artwork. Pengiriman teks elektronik iklan ke
panitia paling lambat tgl 30 Oktober 2016.
b. Sisipan flyers - brosur
Satu sisipan promosi (A4- disediakan oleh
peserta pameran) dibagikan ke pengunjung di
acara pembukaan pameran oleh panitia atau di
meja pameran oleh penjaga stand).
 Kontribusi sisipan promosi oleh peserta
pameran dikenakan Rp 3000000 ,-.

2. Stand Pameran (Booth)

a. Ukuran 3 x 4 m2;
Kontribusi per Booth :
 Perusahaan Rp3000000
 Perusahaan afiliasi IATPI Rp 2500000
 Universitas/Prodi atau LSM afiliasi
IATPI Rp 1000000 (kondisi khusus)
b. Nama Peserta Pameran dibagian atas
Booth (tanpa Logo)

c. Aliran listrik 100 Watt, penambahan daya
setiap penambahan 100 Watt dikenakan
biaya Rp.100000
d. Disediakan 1 meja dan 2 Kursi per Booth,
e. Konsumsi makan siang, snack selama
pameran berlangsung (2 hari) untuk 2
orang penjaga pameran.
f. Pilihan tempat pameran berdasarkan
ketentuan yang pertama datang akan
dilayani terlebih dahulu.

PAMERAN

IMPLEMENTASI GO GREEN
DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN TROPIKA
Kampus IPB Darmaga,
4 dan 5 November 2016

INFORMASI PENTING
1. Batas pendaftaran dan pembayaran peserta
pameran: tgl 21 Oktober 2016
2. Persiapan Booth tgl 02 November 2016
3. Dekorasi Booth oleh Peserta Pameran:

PROSPEKTUS

tgl 03 November, jam 10.00, sd tgl 04
Oktober 2016, jam 0600.

4. Pengunjung pameran dapat dibuka mulai

tgl 4 – 5 Oktober 2016, jam 09:00-16.30.

5. Pembongkaran both mulai tgl 06

November 2016, mulai jam 10.00.
6. Pembayaran pada saat pendaftaran, paling
lambat tg 21 Oktober 2016 melalui transfer
ke Bank Mandiri No. 133 001 355 2682
an NAMIRA DITA RACHMAWATI.
(Harap
memberitahu
jika
sudah
mentransfer kepada sdr NAMIRA D R
081280111070)

“Go Green ada dimana mana, di
kampus, di pabrik, di gedung, di
taman bahkan di mall”

Diselenggarakan oleh
Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Lingkungan
Indonesia (IATPI), dan
Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan (SIL),
Institut Pertanian Bogor.

Sekretariat:
SIL_IPB, Gedung Fateta, Jl Lingkar Kampus,
Ikatan Ahli Teknik
Penyehatan dan
Lingkungan Indonesia

Teknik Sipil
Lingkungan, Institut
Pertanian Bogor
0251-8627225

Po Box 16002, Dramaga, Bogor
Kontak Person:
Dr Ir Chusnul Arif - HP 087770397307
Email: chusnul_ar@yahoo.com

LATAR BELAKANG

OBYEK PAMERAN

PESERTA

Pameran yang diselenggarakan dalam
rangka pertemuan seminar tahunan IATPI
ke VI 2016 merupakan capaian riil dari
implementasi Go Green dalam rangka
pengelolaan lingkungan tropika. Pameran
ini digelar di Kampus IPB Dramaga,
Bogor. Penyelenggaraan pameran produk
ini menjadi ekpose produk produk ramah
lingkungan serta produk sarana produksi
yang ramah lingkungan. Produk terebut
dibutuhkan dalam implementasi go green
yang mencakup bidang kesehatan;
perumahan, kawasan dan wilayah;
arsitektur dan gedung; industri dan jasa;
serta pertanian dalam arti luas.
Pameran yang mengambil tema
“Implementasi
Go Green
dalam
Pengelolaan
Lingkungan
Tropika
diharapkan dapat menjadi tolok ukur
perkembangan Go Green sekaligus sebagai
ajang membangun komunikasi dan
kerjasama untuk Indonesia yang ramah
lingkungan di masa depan.

Pameran akan menampilkan berbagai
produk dan teknologi sebagai potret
terkini terkait implementasi Go Green
dalam Pengelolaan Lingkungan Tropika
di Indonesia. Contoh produk yang
dipamerkan antara lain:
a. Produk dan teknologi untuk budidaya
pertanian seperti pestisida organik,
pupuk organik, soil conditioner
organik dan lain lain terkait sistem
produksi pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan.
b. Produk dan teknologi untuk proses
industri termasuk untuk pengolahan
limbah, air bersih dan drainase
c. Produk dan teknologi
untuk
reklamasi tambang, pertanian, dan
lain-lain
d. Produk dan teknologi sanitasi
rumahtangga dan bangunan seperti
sabun cuci sabun mandi, pewangi
ruangan; dan termasuk obat rayap,
obat tikus, nyamuk dan kacoa,
pengawet kayu serta toilet ramah
lingkungan

Peserta Pameran adalah pihak pihak
yang aktif dalam mengimplementasikan
Go Green di Indonesian, terdiri dari:
1. Perusahaan produsen produk go green
untuk
pengelolaan lingkungan
produksi,
manufaktur,
pertanian,
kehutanan,
pertambangan,
serta
produsen Teknologi Pengendalian
Pencemaran dan Penyehatan
2. Lembaga pemerintah maupun LSM
yang bergerak dalam bidang lingkungan
3. Perguruan tinggi lingkup Teknik
Lingkungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan

Penjelasan detil mengenai pameran
dapat menghubungi Panitria Pameran
Dr Ir Chusnul Arif - HP 087770397307
Dan dapat dilihat pada website lingkungan
tropis (http://www.lingkungan-tropis.org
/pameran-implementasi-go-green)

Pada Kemasan, agar dituliskan:
Venue: Pameran Seminar Nasional 2016
Content/Isi Paket: .....
Sender/Pengirim:.......(Nama & Institusi)
Address / Alamat : .......
Keterangan lain yang berkaitan dgn
paket ini: .............(terinci dan jelas)

TUJUAN
Tujuan Pameran adalah untuk sosialisasi
hasil penelitian dan produk dalam rangka
implementasi go green di Indonesia. Selain
itu pameran ini juga menjadi forum yang
mempertemukan dosen, mahasiswa serta
peneliti dan pemerhati serta pelaku industri
dan masyarakat luas dalam bidang
lingkungan terkait implementasi Go Green
dalam Pengelolaan Lingkungan Tropika di
Indonesia.

PENGIRIMAN DOKUMEN
Kepada:
Panitia Seminar dan Pameran IATPI
Departemen Teknik Sipil dan
Lingkungan:
Jln Lingkar Kampus IPB Dramaga,
Gedung Fakultas Teknologi Pertanian,
Institut Pertanian Bogor, PO BOX 220 Bogor 16680.

