Term of Reference
TEST DRIVE PROGRAM
GAIKINDO Indonesia International Auto Show 2019
Test drive merupakan program acara pendukung yang utama pada perhelatan GIIAS 2019.
Program acara Test drive dilaksanakan sebagai sarana uji coba kendaraan peserta pameran.
Produk kendaraan akan diuji dari mulai tingkat kenyamanan, ground clearance, fitur,
teknologi, serta aspek-aspek tertentu dari kendaraan yang ditawarkan oleh berbagai produsen
mobil yang ikut serta dalam GIIAS 2019. Penyelenggara memberi kesempatan kepada calon
pembeli untuk melakukan uji coba kendaraan dalam satu putaran mengelilingi area ICE, BSD
City. Syarat mutlak agar pengunjung dapat mengikuti Test drive yaitu, pengunjung harus
menunjukan Surat Izin Mengemudi (SIM) A yang masih berlaku pada saat program acara Test
drive dilaksanakan, memperlihatkan tiket/bukti masuk pameran GIIAS 2019 dan selanjutnya
pengemudi akan didampingi oleh perwakilan dari merek kendaraan Test drive tersebut.

I.

II.

WAKTU PENYELENGGARAAN
NO

TANGGAL

1

19 Juli 2019

2

20 - 28 Juli 2019

WAKTU
09.00 – 11.30 (Khusus Wartawan)
14.00 – 20.00
11.00 – 20.00

TARGET PESERTA
1. APM (Pihak penyedia unit kendaraan yang akan diuji)
2. Pengunjung / Potential Buyer APM (Pihak yang akan menguji-cobakan kendaraan)

III. LOKASI TEST DRIVE
1. Test Drive A (Loading Dock Hall 3 & 3A)
2. Test Drive B (Loading Dock Hall 5 & 6)

IV. PENDAFTARAN UNTUK APM
1. APM yang berminat berpatisipasi di dalam program Test drive GIIAS 2019 diwajibkan
mengisi Form X (Test Drive & Test Ride) dan menyerahkannya kembali selambatlambatnya tanggal 24 Mei 2019 kepada pihak panitia:
Zaky Ramadhan
E: zaky@seven-event.com
Seven Event
Metropolitan Tower, lantai 18
Jl. RA. Kartini, TB Simatupang Kav.14
Cilandak Barat, Jakarta Selatan
2. Biaya kepersertaan program Test drive GIIAS 2019 adalah Rp.5.500.000/mobil
3. Kuota untuk program Test drive GIIAS 2019 adalah maksimum 2 mobil untuk masingmasing APM.
4. Jumlah kuota unit kendaraan untuk program Test drive GIIAS 2019 akan diberitahukan
saat Technical Meeting ke II.
5. APM WAJIB menyiapkan 1 orang Product Expert, 1 orang teknisi dan 1 orang marshal
per unit kendaraan selama program acara Test drive berlangsung.
6. Perwakilan dari APM, baik Product Expert, teknisi dan marshal dari APM Wajib
mematuhi tata tertib yang berlaku di area Test drive.
7. APM dihimbau untuk melakukan loading-in kendaraan pada tanggal 17 Juli 2019,
mulai pukul 09.00 hingga pukul 21.00 di hari yang sama.
8. Mobil Test drive hanya dipersilahkan untuk mengisi Bensin pada pukul 20.00 dan
sudah kembali ke lokasi test drive pada pukul 22.00 setiap harinya dengan melapor ke
penyelenggara.
9. Mobil Test drive wajib menggunakan sticker “Kendaraan test drive” yang nantinya
akan disediakan oleh pihak penyelenggara.
10. APM dipersilahkan untuk mengganti unit kendaraan dengan tipe yang sama jika dirasa
diperlukan, hal tersebut dilakukan pada pukul 20.00 dan sudah kembali ke lokasi test
drive pada pukul 22.00 setiap harinya dengan melapor ke penyelenggara.

V.

PENDAFTARAN UNTUK PENGUNJUNG
1. Sales dari APM mengarahkan calon peserta test drive ke tempat pendaftaran yang
telah disediakan (tempat diberitahukan lebih lanjut).
2. Calon peserta test drive melakukan pendaftaran sesuai dengan merek dan jenis mobil
yang diminati.
3. Calon peserta test drive tidak dikenakan biaya untuk mengikuti program ini.
4. Calon peserta test drive mendapatkan nomor antrian sesuai dengan merek dan jenis
mobil yang diminati.
5. Calon peserta test drive akan dipanggil berdasarkan nomor urut sesuai dengan merek
dan jenis mobil yang terdaftar.
6. Peserta test drive dipersilakan untuk melakukan test drive sesuai dengan mobil yang
diminati dan WAJIB didampingi oleh Product Expert dari APM.
7. Masing – masing pengunjung peserta test drive GIIAS 2019 mendapatkan kesempatan
mengendarai mobil sebanyak 1 (satu) keliling area ICE, BSD City.
8. Peserta test drive Wajib mematuhi tata tertib dan rambu-rambu yang berlaku di area
test drive.
9. Pengunjung yang ingin melakukan test drive dengan mobil dari merek dan atau jenis
yang berbeda, diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang.

VI. TATA TERTIB
1. Calon peserta Test drive WAJIB memiliki SIM A yang masih berlaku pada saat program
acara Test drive dilaksanakan, dan menunjukkan ke panita ketika registrasi.
2. Product Expert, teknisi dan marshal diharapkan menunggu di tempat yang telah
disediakan oleh panitia.
3. Product Expert perwakilan APM WAJIB mendampingi peserta Test drive pada saat uji
coba kendaraan.
4. Pihak yang berada di dalam kendaraan pada saat uji coba kendaraan WAJIB
mengenakan sabuk pengaman.
5. Perwakilan APM WAJIB mengendarai mobilnya di area yang telah ditentukan.
6. Product Expert WAJIB mengendarai dan atau mengarahkan peserta Test drive untuk
mengendarai mobil sesuai dengan petunjuk arah yang diberikan oleh panitia (detail
terlampir di lay-out).

7. Peserta wajib mematuhi marshal dari panitia yang telah di tempatkan di beberapa pos
sesuai rute perjalanan yang yang telah ditentukan.
8. Panitia tidak menanggung bila terjadi kerusakan dalam bentuk apapun pada unit mobil
yang digunakan selama acara test drive berlangsung.
9. Mobil yang dipergunakan selama acara test drive berlangsung wajib sudah
menggunakan plat nomor jalan (plat sementara).
10. Seluruh pihak yang terlibat di test drive area WAJIB mengutamakan keselamatan
para peserta test drive.

SKEMA PENDAFTARAN PESERTA TEST DRIVE
Calon peserta datang
dari booth APM
didampingi sales

Calon peserta datang
langsung ke area Test
Drive

Calon peserta Test drive melakukan registrasi sesuai
dengan merek & jenis mobil yang diminati di counter
Test Drive Lounge

Calon peserta mendapatkan nomor
urut sesuai dengan merek dan jenis
kendaraan yang terdaftar

Petugas akan memanggil peserta sesuai dengan
nomor urut di merek dan jenis kendaraan yang
diminati dan ditemani oleh perwakilan APM

Peserta test drive dapat melakukan uji
coba kendaraan sebanyak 1 putaran
sesuai jalur yang ditentukan

Penyelenggara akan
berkoordinasi dengan
perwakilan APM

