


Mendapatkan pendidikan yang menyenangkan sepanjang hari!
Preschool, TK, SD & banyak lagi!
Produk-produk yang mendukung perkembangan anak! 
(makanan, vitamin, suplemen,dll)
Produk pendidikan!
Buku anak dan mainan anak
Produk & peralatan anak
Seminar & Workshop menarik untuk orangtua dan anak

Apa saja yang ada di pameran ini?

Orangtua (Ayah & Ibu)
Anak-anak usia 0-10 tahun
Guru-guru
Siapa saja yang berminat

Target pengunjung pameran ini:

PENGANTAR

Kids Education Expo Indonesia (KEEI) adalah one stop destination untuk para orang tua yang sangat peduli dengan 
pendidikan dan perkembangan anak-anak mereka. Para orang tua dapat hadir di exhibition tahunan ini dan menemukan 
begitu banyak preschools, taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, tempat penitipan anak dan tempat-tempat kursus 
di Jakarta. KEEI sendiri telah sukses menyelanggarakan event pertama pada Mei 2017 di Hotel Pullman, Central Park.

KEEI mengajak para orang tua untuk datang dan mempelajari lebih lanjut tentang penelitian mutakhir pada 
perkembangan anak. Dimulai dengan sekolah manakah yang cocok dengan kepribadian anak? Kurikulum terbaik sesuai 
dengan kepribadian anak anda? Makanan apa yang mendorong pertumbuhan anak? Apa jenis kegiatan yang akan 
membantu mereka berkembang? Anak-anak Anda juga akan mendapatkan test dan menemukan kekuatan dan potensi 
penuh mereka, dengan melakukan tes minat dan bakat mereka sejak usia dini mereka!

Mencari sekolah terbaik untuk anak anda?

Temukan kebutuhan pendidikan anak anda di Kids Education Expo!



MISI & TUJUAN

Misi
WE Indonesia berdedikasi untuk meningkatkan pendidikan 
di Indonesia. Misi kami adalah untuk memberikan informasi 
yang dapat dipercaya kepada orang tua dan siswa – siswa 
Indonesia untuk membantu mereka membuat pilihan 
akademik terbaik. Kami percaya bahwa banyak orang tua 
dan siswa tidak menyadari berbagai kesempatan pendidikan 
yang tersedia bagi mereka. Oleh karena itu misi kami untuk 
mengatasi kesenjangan informasi melalui pameran 
pendidikan yang lengkap.

Tujuan
   Untuk memberikan orang tua berbagai pilihan 
pendidikan (preschool, TK, SD, penitipan anak, kursus 
ekstrakurikuler, dan banyak lagi)

   Memberikan kesempatan orang tua dan anak-anak 
mengisi akhir pekan dengan kegiatan pendidikan yang 
menyenangkan

   Menyediakan platform promosi yang efektif untuk 
sekolah-sekolah di Jakarta dan Tangerang
 
   Menjadi jembatan sebagai sarana interaksi dan 
berbagi pengetahuan antara sesama pendidik, orang tua, 
dan para pengusaha di bidang pendidikan

    Memberikan informasi yang dapat membantu orangtua 
dalam tumbuh kembang anak



GOALS

Panitia Kids Education Expo bertujuan untuk  mencapai  beberapa hal berikut:

   Mendatangkan lebih dari 3000 orangtua yang memiliki anak – anak balita untuk datang pada 
pameran ini

   Mengundang lebih dari 60 pre-schools, TK, SD, Tempat penitipan anak dan kursus ekstrakurikuler 
untuk berpartisipasi

   Menghadirkan banyak aktivitas pendidikan yang menyenangkan selama pameran



TANGGAL
& TEMPAT

Nama Event:

Kids Education Expo Indonesia 2018

Tanggal:

22 - 25 Maret 2018

Lokasi:

Jl. Puri Indah Raya Blok U 1, RT.3/
RW.2, Kembangan Selatan, RT.3/
RW.2, Kembangan Selatan, Jakarta 
Barat, Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta 11610
(021) 29111111

Jam:

10:00 AM - 22:00 PM

LIPPO MALL PURI



FORMAT
PAMERAN

Pameran ini akan memiliki tiga komponen :

5.1 Pameran Pendidikan
Sebagai komponen utama dari pameran, pameran ini akan 
terdiri dari beberapa stand yang meliputi preschools, taman 
kanak-kanak, SD, penitipan anak dan kursus ekstrakurikuler 
dari semua wilayah di Jakarta dan Tangerang.

5.2 Seminar & Talkshow
Orang tua dapat datang dan mendengarkan diskusi terkini 
tentang perkembangan anak dan apa hal –hal terbaik yang 
dapat mereka lakukan untuk mendukung pertumbuhan dan 
pengembangan anak-anak mereka.

5.3 Kompetisi
Orang tua dan anak-anak dapat mengikuti beragam 
kompetisi dan memenangkan hadiah menarik.
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KEEI 2018 @ LIPPO MALL PURI Program Outline

22 Maret 2018, Kamis

Time Activity
10:00 - 21:00 Exhibitions

11:00 - 12:00 Traditional Dance

12:00 - 13:00 Lunch Break

13:00 - 14:00 Music/Instrumental + Dance

14:00 - 15:00 Ballet

15:00 - 16:00 Puppet Show

16:00 - 18:00 Cosplay Competition

18:00 - 20:00 Cosplay Competition

23 Maret 2018,

Jumat

Time Activity
10:00 - 21:00 Exhibitions

11:00 - 12:00 Fashion Show (2 - 4 years old)

12:00 - 13:00 Lunch Break

13:00 - 15:00 Fashion Show (5 - 7 years old)

15:00 - 16:00 Magic Show

16:00 - 17:00 Martial Arts

17:00 - 18:00 Gymnastic

18:00 - 20:00 Gizi Anak



24 Maret 2018,
Sabtu

Time Activity
10:00 - 21:00 Exhibitions

11:00 - 12:00 Talk Show (Tumbuh Kembang Anak)

12:00 - 13:00 Lunch Break

13:00 - 14:00 Drama

14:00 - 15:00 Modern dance

15:00 - 16:00 Gamelan/Orchestra

16:00 - 17:00 Talk Show ( Health )

18:00 - 20:00 Competition- Cosplay Anak 

(6-10 years old)

17:00 - 18:00 Cheerleader

25 Maret 2018,
Minggu

Time Activity
10:00 - 21:00 Exhibitions

11:00 - 13:00 Kids Activity (Senam Pagi)

13:00 - 14:00 Dance

14:00 - 15:00 Talkshow (Travelling with kids)

15:00 - 17:00 Baby Shark Family Dance

17:00 - 18:00 Talk Show (Permainan yang membantu 

tumbuh kembang anak)

18:00 - 20:00 Final Music competition + Closing
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25 Maret 2018,

PROMOSI
& PEMASARAN

Promosi media yang dilakukan untuk mendukung suksesnya acara KEEI akan sangat bervariasi, seperti contohnya 
koran, majalah, online promo, umbul-umbul/spanduk dan banyak lagi. Selain itu, KEEI juga bekerja sama dengan bank untuk 
mengundang para nasabah mereka dalam kategori orang tua yang masih tergolong muda.

6.1 Website WEEI
Website WEEI yang akan memuat informasi detail tentang kegiatan dan acara KEEI dapat dengan mudah di akses oleh para 
orang tua yaitu www.weeindonesia.com.
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KEEI 2017
PHOTOS



DETAIL PANITIA DAN 
INFORMASI KONTAK

Untuk acara ini, KEEI akan 
diselenggarakan oleh PT MSW Global:

MSW Global adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
komunikasi pemasaran dan public relations yang 
berfokus terutama dalam industri pendidikan. MSW 
global adalah penyambung bagi lembaga-lembaga 
pendidikan di luar negeri untuk dapat masuk ke sekolah, 
media, dan organisasi terkait yang berada di Indonesia. 
MSW Global menyediakan layanan seperti pemasangan 
iklan di media, mengadakan acara, percetakan dan 
membuat video untuk iklan, dan pembuatan serta 
pengaplikasian sosial media. Klien dan mitra dari MSW 
Global adalah institusi terkenal di seluruh dunia dan 
perusahaan multi-nasional.

Penjualan Space dan Hal-hal Yang Berhubungan 
Dengan Peserta Pameran & kesempatan Sponsorship:

Kebutuhan Operasional & Promosi:

KONTAK DETAIL PANITIA

Michael Tan
Director

PT MSW Global
Ruko Grand Aries Niaga

Blok G1 No. 2Q
Jakarta Barat 11470

Mobile: +62812 9388 3883
Email: michael@msw-global.com / 

michaeltanashwin@gmail.com

Sri Wahyuni
Operations Director

PT MSW Global
Ruko Grand Aries Niaga

Blok G1 No. 2Q
Jakarta Barat 11470

Mobile: +62812 9000 3361
Email: anastasyasri86@gmail.com



 

 

  

 
Mohon diisi dan di-email/fax ke: 

Mr. Michael Tan 
E-mail: Michael@msw-global.com & michaeltanashwin@gmail.com 

Fax: +6221 2931 9385 
Mobile Phone No: +6281 2938 83883 

Website: www.weeindonesia.com 
 
 
 

 
Batas Pendaftaran: Jumat, 8 Maret 2018 

(Terbatas: 41 booth saja!) 
 
 
 

FORMULIR PEMESANAN BOOTH 
 

Nama Sekolah/Produk ____________________________________________________________ 

Alamat __________________________________________________________________________ 

Kategori: 

 Preschool (Pra-sekolah)  Kindergarten (TK)  Junior School (SD) 
 
 Daycare (Pelayanan Penitipan Anak)    Children’s Products (Produk) 
 

Courses (Kursus)  Makanan (F&B)       Others (lainnya): 
 
CONTACT PERSON (For Administrative Purposes) 

Nama Lengkap:_________________________________Title:  Mr. Mrs. Ms. Dr.  Gender:  M / F 

Nama panggilan: _________________________________ Jabatan: __________________________ 

Alamat Lengkap :___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Tel: ______________________HP_______________________ Fax: __________________________ 

E-mail: _______________________________ Website: ____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Paket Sewa Booth (4 hari) 
Jumlah Booth Ukuran Harga 
  

Booth (Area Biru) 2 x 2 m (4m2) Rp 10.000.000,- 

Total Rp _________________ 
 

*Info: 
• Harga tercantum belum termasuk PPN 10% 
• Booth: Termasuk 1 meja dan 4 kursi, karpet, partisi & backdrop ukuran 1 x 1.5 m, listrik 440 watt, tempat sampah 
• Kids Education Expo berhak untuk merubah posisi/lokasi booth untuk kepentingan expo 

 
 
 

Dengan menandatangani formulir ini, saya sudah menyetujui segala syarat dan ketentuan 
yang diberikan oleh panitia. 

 

 

Tanda Tangan: _________________________    Nama: __________________________ 

Tempat/Tanggal: _______________________ 

 

  
Booth (Area Ungu) 2 x 2 m (4m2) Rp 8 .000.000,-  



SYARAT DAN KETENTUAN  
 
1. Kerangka Acuan Acara 
 
Istilah "penyelenggara" berarti panitia penyelenggara Kids Education Expo Indonesia. Istilah "Pameran" berarti  "Kids 
Education Expo Indonesia 2018 (KEEI2018)". "Exhibitor" merujuk pada semua, perusahaan lembaga dan karyawan, 
penyewa booth pada Kids Education Expo Indonesia. Istilah "Perwakilan" adalah orang yang ditunjuk untuk berada di 
booth selama dan seluruh kegiatan pameran. "Venue Event" mengacu pada Lippo Mall Puri, Jakarta Barat . 
"Tanggal Event" mengacu pada 22 – 25 Maret 2018. 
 
2. Pendaftaran sebagai peserta pameran  
 
Penyerahan Formulir pendaftaran ("Formulir") dianggap sudah menerima syarat dan ketentuan sebagai Peserta 
Pameran. Prosedur pendaftaran yang lengkap adalah ketika Organizer menerima baik Formulir pendaftaran dan 
pembayaran penuh dari peserta pameran. Penyelenggara berhak untuk menolak formulir pendaftaran dan akan 
memberikan Peserta Pameran pemeberitahuan penolakan tersebut secara tertulis dalam waktu sepuluh (10) hari 
sejak tanggal penolakan tersebut. 
 
Peserta Pameran harus menyebutkan satu nama orang /contact person yang akan bertanggung jawab untuk semua 
administrasi acara. 
 
Jam Buka Pameran: 
 
Jakarta, 22 - 25  Maret 2018: 10:00 - 22:00 
 
Diharapkan berada di booth anda 15 menit sebelum dimulainya pameran. Booth harus selalu di jaga dan mudah 
diakses selama waktu tersebut. Setiap peserta harus tinggal di dalam ooth pameran masing-masing. Penyelenggara 
berhak untuk mengubah Tanggal Seminar, waktu dan Tempat Seminar sesuai dengan kenyamanan peserta pameran 
dan pengunjung pameran. Peserta akan diberitahu tentang perubahan. 
 
3. Pendaftaran & Pembayaran 
 
Batas waktu penyerahan Formulir Pemesanan Booth: 8 Maret  2018 
Batas waktu pembayaran booth (full payment): 15 Maret 2018 
 
4. Alokasi dan Penggunaan Ruang Pameran 
 
a) Penyelenggara berhak untuk menentukan alokasi tempat booth berada. Peserta tidak memiliki hak untuk memilih 
lokasi booth tersebut. Semua upaya yang wajar akan dilakukan untuk mengakomodasi permintaan peserta pameran, 
penyelenggara berhak untuk mengubah alokasi booth tanpa pemberitahuan sebelumnya. Semua Peserta pameran 
diwajibkan untuk mematuhi peraturan penyelenggara KEEI 2018 sementara menempati booth di lokasi pameran. 
 
Salinan Manual Exhibitor KEEI2018 akan diberikan kepada Peserta Pameran setelah pemesanan dan pembayaran 
dikonfirmasi. 
 
b) Penyelenggara juga berhak untuk mengubah ruang yang dialokasikan ketika dianggap perlu untuk kepentingan 
umum dari pameran. 
 
c) Peserta Pameran tidak dapat memindah tangankan, mengalihkan, menyewakan atau berbagi ruang yang 
dialokasikan  atau penggunaan booth di dalam lokasi Venue tanpa persetujuan tertulis dari penyelenggara. 
 
d) Semua kegiatan harus terbatas pada ruang yang dialokasikan. 
 
 
 
5. Kebijakan Pembatalan 
 
a) Semua pembatalan harus dilakukan secara tertulis. Silahkan mematuhi tenggat waktu berikut sesuai dengan 
Kebijakan pembatalan KEEI2017. Pembatalan  yang diterima sebelum tanggal 15 Maret 2018: akan dikenakan 
biaya 50% dari jumlah total. Panitia tidak akan menerima permintaan untuk pembatalan setelah 16 Maret 2018
Exhibitor 2018.Peserta pameran juga akan bertanggung jawab untuk membayar biaya kepada pihak ketiga yang 
timbul sebagai akibat dari pembatalan. Setiap pelanggaran akan mengacu berdasarkan hukum di Indonesia. 
 
b) Jika Peserta Pameran tidak melakukan pembayaran penuh pada saat jatuh tempo di dalam persyaratan kontrak ini, 
penyelenggara berhak untuk tidak mengeluaran booth pesanan peserta pameran. Peserta pameran juga bertanggung 



jawab untuk pembayaran ke penyelenggara untuk semua jumlah seharusnya dibayarkan ke pihak ketiga, di bawah 
ketentuan ayat di atas, jika Exhibitor telah dibatalkan ini ruang pameran pada tanggal standar tersebut. Semua 
ketentuan lain dari syarat dan ketentuan akan terus berlaku sampai dibatalkan oleh pihak Penyelenggara. 
 
c) Pameran ini dapat dibatalkan oleh Penyelenggara sebagai akibat dari alasan, yang menurut pendapat dari 
penyelenggara keadaan di luar kendali pihak penyelenggara. Dalam peristiwa seperti itu, semua biaya yang dibayar 
oleh Peserta Pameran tersebut akan dikembalikan. Peserta Pameran setuju bahwa dalam keadaan ini ia tidak akan 
memiliki klaim lebih lanjut terhadap penyelenggara. 
 
6. Perubahan Tanggal Seminar, Pembicara, Isi Program dan Tempat 
 
Penyelenggara berhak untuk mengubah Tanggal Seminar, Pembicara, isi program dan Tempat acara apabila keadaan 
mengharuskan demikian. Organisator, sub-kontraktor, agen dan / atau karyawan memiliki hak untuk segera 
mengubah atau membatalkan pameran atau pengaturan, jadwal, rencana atau barang-barang lainnya yang berkaitan 
langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan pameran. 
 
7. Kondisi Khusus 
 
Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas penundaan atau pembatalan dalam melakukan kewajibanya berdasarkan 
syarat dan ketentuan yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali dan tanpa kesalahan atau kelalaian pihak 
penyelenggara termasuk perang (dinyatakan atau dideklarasikan), bencana alam, kebakaran, blokade, gempa bumi, 
tindakan terorisme dan hal-hal di luar kendali. Peserta Pameran setuju bahwa dalam keadaan ini ia tidak akan 
menuntut lebih lanjut kepda pihak penyelenggara. 
 
8. Pencegahan Kebakaran dan Peraturan lainnya 
 
Semua bahan dan alat kelengkapan yang digunakan dalam pembuatan booth harus tahan api atau fireproofed dan 
sesuai dengan peraturan semua pencegahan kebakaran yang berlaku untuk bahan bangunan. Banner Peserta 'tidak 
menghalangi pandangan Sponsor / Peserta lain atau berada di setiap cara yang pantas untuk kepentingan umum tidak 
berada di luar dari booth atau mengganggu peserta pameran  
 
9. Penggunaan Listrik dan Pencahayaan 
 
Semua pesanan untuk pekerjaan listrik harus dikerjakan dengan Kontraktor Resmi. Peserta Pameran bertanggung 
jawab untuk penyelesaian pembayaran langsung dengan Kontraktor. Pencahayaan harus tetap standar (non-flashing) 
dan harus terlindung untuk menghindari adanya gangguan kepada pengunjung maupun peserta lainya. Peserta 
disarankan untuk membawa adaptor sendiri. 
 
10. Tanda Pengenal Peserta Pameran  
 
Setiap booth akan diberikan dua name tag peserta untuk dikenakan oleh perwakilan setiap booth. Peserta harus 
memakai name tag selama berada di lokasi pameran, name tag akan diberikan gratis hanya untuk 2 orang perwakilan 
setiap booth. 
 
11. Akses ke Area Pameran 
 
Peserta pameran di ijinkan masuk ke lokasi pameran pada pk 08.00 pada tanggal 22 Maret 2018 untuk merapikan booth 
mereka masing-masing. 
 
12. Ganti rugi dan Batasan Tanggung Jawab 
 
a) Ganti Rugi 
Peserta Pameran akan mengganti kerugian pihak penyelenggara apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau apapun 
yang berhubungan dengan tempat diadakannya pameran (dalam hal ini Lippo Mall Puri ), baik yang dilakukan oleh pihak 
ketiga yang di pekerjakan oleh peserta pameran (agen, kontraktor, penjaga booth, dll) .  
 
b) Batasan Tanggung Jawab Ganti Rugi 
Penyelenggara tidak akan bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan dan cendera yang disebabkan atau 
terjadi oleh peserta pameran. Diharapkan kepada seluruh peserta pameran untuk tidak meninggalkan barang 
berharga di lokasi pameran tanpa pengawasan. 
 
 


