
1. PAKET KAMPoENG ELEcToNE
Target Even berskala kampung atau kecama-
tan bertujuan menembak sasaran promosi 
dan selling produk langsung  kemasyarakat 
kelas menengah kebawah/middle low. 
Konsep even ini adalah : Hiburan electone/
organ tunggal durasi sekitar 2 jam, promo 
dan selling produk oleh SPG. Lokasi acara 
di beberapa titik kampung, waktu acara 
tentative sesuai permintaan klien. 

l Electone plus
l Penyanyi 2 person
l MC 1 person
l SPG 2 person
l Sound + Tripod + Mixer Control
l Tenda kerucut 3x3 m
l Media Promo 10 umbul2
l Backdrop ukuran 3x2 m

2. PAKET LoMBA KARAoKE 
Senada dengan konsep  kampoeng elec-
tone, paket lomba karaoke ini juga menyasar 
masyarakat kampung sebagai taget market. 
Konsep even ini adalah : lomba karaoke dada-
kan dengan lokasi lapangan kampung atau 
kecamatan, dengan peserta warga sekitar. 

SPG melakukan promo selling di sekitar 
lokasi. Ada 3 pemenang dalam lomba ka-
raoke tadi yg berhak mendapatkan hadiah 
hiburan home appliance seperti : kompor 
gas, dispenser, kipas angin, dll. Waktu 
acara tentative sesuai permintaan klien.

l Sound + Tripod + Mixer Control
l Tv LCd 30’ + dVd Player + Mic 
l MC 1 person
l SPG 2 person
l Tenda kerucut 3x3 m
l Media Promo 10 umbul2
l Backdrop ukuran 3x2 m
l Hadiah/doorprize peserta karaoke

3. PAKET NoBAR
Sasaran, konsep dan tujuan Paket Nonton 
Bareng ini juga sama dengan even kampo-
eng electone dan lomba karaoke. Kon-
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sepnya adalah pemutaran film atau Nobar 
keliling di salah satu titik lokasi kampung yg 
strategis. Bisa di lapangan atau balai kelu-
rahan di tingkat desa dan kecamatan. 
Ada hadiah atau doorprize menarik untuk 3 
orang pengunjung yang beruntung. Waktu 
acara sore hari pukul 18.00 wib. SPG mel-
akukan promo & selling di sekitar lokasi even. 

l Sound + Tripod + Mixer Control
l infocus/Proyektor
l Screen Tripod 244
l MC 1 person
l SPG 2 person
l Tenda kerucut 3x3 m
l Media promo 10 umbul2
l Hadiah/doorprize untuk 3 pengunjung
l Backdrop ukuran 3x2 m

4. PAKET EVEN SEKoLAH
Even tingkat sekolah yang mampu kita ker-
jakan antara lain Pentas Seni, Reuni, Study 
Tour, Wisuda atau pelepasan siswa dengan 
konsep unik, seperti wisuda atau pelepasan 

siswa TK dengan Venue diHaggar Pesawat. 
Selain seremonial  siswa juga mendapat 
pengalaman yang tak dapat dilupakan den-
gan mempelajari dunia penerbangan.
Kami juga telah bekerjasama dengan salah 
satu destinasi unik di Batu, Malang yang 
bisa digunakan untuk Study Tour mulai 
siswa TK hingga SMA hingga Mahasiswa. 
Lokasi tersebut dibangun dengan konsep 
sawah dan perkebunan Organik, dimana 
siswa akan belajar dan mendapatkan 
pegalaman Unik.

Memandikan Kerbau, membajak sawah, 
bercocok tanam dan berkebun dengan cara 
Organik sampai interaksi langsung dengan 
penduduk sekitar yang telah menjadi petani 
Organik.

Konsep study tour ini adalah Edutainment, 
pelatihan yang menyuguhkan nuansa 
edukasi dan entertainment, sehingga 
peserta tidak merasa bosan dan selalu fun 
menerima materi yang diberikan. ini akan 
merangsang kreatifitas yang positif.
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