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Mekanisme Lomba
1. Tema artikel: “Edukasi sebagai Kunci Kemajuan Bangsa”.
2. Periode perlombaan: 5 Februari – 25 Maret 2018.

3. Peserta wajib memasukkan keyword “EduCenter” “one
stop education of excellence” pada artikel yang ditulis.
4.Tulisan minimal 500 kata, menggunakan Bahasa Indonesia
yang baik dan benar.
5. Cantumkan minimal 1 foto/gambar pendukung di dalam artikel.
6. Peserta wajib mencantumkan kata “EduCenter” dalam artikel
yang kemudian di-hyperlink ke url http://www.educenter.id/.
Sertakan juga hashtag #educenter.

7. Peserta wajib share artikel yang di-submit melalui akun
Facebook dan Twitternya.
8. Peserta wajib follow Instagram @educenterid.
9. Peserta wajib mengirimkan e-mail dengan Subjek: EduCenter
Blog Competition, dan isi berupa keterangan sebagai berikut:
Nama Lengkap:
No HP:
E-mail:
Alamat:
Akun Facebook:
Akun Twitter:
Link Artikel di Blog:

10. Pemenang akan diumumkan lewat Instagram EduCenter pada
tanggal 31 Maret 2018.
11. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
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Syarat & ketentuan
1. Peserta adalah Warga Negara Indonesia, terbuka untuk semua kalangan.
2. Peserta wajib menulis artikel dengan tema “Edukasi sebagai Kunci
Kemajuan Bangsa” di blog masing-masing peserta.

3. Tulisan merupakan karya orisinal, tidak copy-paste, tidak plagiat.
4. Tulisan yang tidak sesuai dengan tema dan ketentuan lomba, tidak dapat
diikutsertakan dalam lomba.
5. Tulisan tidak mengandung unsur pornografi dan SARA, serta tidak
melanggar hukum/aturan yang berlaku.
6. Pihak EduCenter berhak mendiskualifikasi peserta dan/atau pemenang
yang dianggap melanggar sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan
perlombaan.
7. Seluruh hasil karya pemenang akan menjadi hak milik EduCenter.
8. Hadiah pemenang dapat diambil di Information Center (GF) EduCenter,
mulai Senin 2 April – Jumat 6 April 2018 pukul 09.00 – 16.00.

Kriteria Penilaian

1. Kesesuaian dengan tema ( Keselarasan dan fokus tulisan seputar tema
besar yang ditentukan ).
2. Gaya penulisan ( Alur penulisan, diksi, dan tata Bahasa).
3. Kualitas dan value artikel ( Kedalaman, kemenarikan, dan nilai guna yang
dimiliki artikel ).
4. Tampilan dan desain blog ( Tata letak, kemudahan akses konten,
kesesuaian desain blog dengan tema, harmonisasi warna, kerapihan
widget dan desain ﬁtur lainnya ).
5. Interaktivitas ( Banyaknya komentar pada artikel, aktivitas update blog ).
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10 pengirim artikel pertama: Voucher MAP senilai Rp 100.000,00
10 pengirim artikel berikutnya: Voucher MAP senilai Rp 50.000,00
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Tentang Kami
EduCenter merupakan mall edukasi pertama di Indonesia dengan konsep “one stop excellence of education”. Dengan lokasi yang strategis, dikelilingi 31 institusi pendidikan dan 4 cluster perumahan elit di BSD,
EduCenter memiliki tujuan menjadi solusi dari masalah
pendidikan anak zaman kini, yakni menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk berpindah-pindah
dari satu kursus ke kursus lainnya.
Seperti layaknya sebuah mall, EduCenter memiliki
banyak hal untuk ditawarkan seperti restoran, food
court, taman bermain anak, dan tentu saja banyak
tempat kursus terkemuka. Apple Tree Pre-School, UniSadhuGuna, Farabi Music School, Young Chefs’ Academy, CMA Mental Arithmetic, Shane Learning Centre,
Calculus, Flamingo Studio, Wow Art Studio, Far East Education, hanyalah beberapa di antaranya.
Dengan konsep yang revolusioner dan terintegrasi, EduCenter memberikan nuansa yang menyenangkan bagi para generasi muda untuk menikmati pengalaman belajar yang sempurna.
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Kontak Kami

Bertha Wilvensus
08176790028

Virginia Lolita
085711742302

marcomm@educenter.id

lolita@educenter.id
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