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Panduan Bantex Design Competition 2016

Pengantar
Bantex merupakan market leader brand untuk produk peralatan pengarsipan dan 
stationery di Indonesia. Melalui luasnya ragam varian produk yang dimiliki, produk 
Bantex dapat kita jumpai dalam berbagai aktivitas operasional sehari-hari di kantor, 
aktivitas belajar di sekolah/kampus, dan pengunaan personal di rumah, dengan 
profil pengguna yang juga beragam seperti profesional, pelajar, pengusaha, dan 
ibu rumah tangga.

Pada segmen konsumen pelajar / mahasiswa dan sebagian kaum profesional, 
Bantex multiring binder selalu menjadi salah satu produk yang sangat populer dan 
memiliki demand paling tinggi. Produk ini memberikan flexibilitas dalam aktivitas 
mencatat, drafting, brain storming, dsb, dengan kemudahan menambah, mengu-
rangi, memindah dan mengkategorikan catatan dengan praktis dalam sebuah 
buku binder kompak yang simple.

Melalui event Design Competition 2016 ini, Bantex ingin memberi kesempatan 
kepada insan kreatif Indonesia untuk menuangkan & mengekspresikan karya 
grafisnya pada cover multiring binder Bantex yang nantinya akan didistribusikan 
penjualannya ke  channel retail Bantex di seluruh Indonesia. Melalui event kompetisi 
ini kamu berkesempatan menunjukan karya kreatifmu ke seluruh negeri.

Tahapan
Kompetisi

Kompetisi ini diadakan pada tingkat regional di 9 wilayah kota besar di Indonesia 
dan hasilnya akan difinalkan secara nasional.

Pada tahap regional, peserta akan mengumpulkan hasil karya desain dalam 
bentuk hard copy tercetak & soft copy ke panitia regional setempat yang telah 
ditunjuk oleh Bantex Indonesia dalam batas waktu yang telah ditentukan di setiap 
region. Karya tiap peserta akan melewati tahap penjurian di wilayah regional 
masing-masing

Pada tahap final, tanggal 29-30 November 2016, para juara pertama dari setiap 
region akan diundang ke kantor pusat Bantex di Sentul Jawa Barat untuk mempre-
sentasikan hasil karya desainnya di hadapan para juri. 3 orang dari finalis akan 
dipilih sebagai pemenang juara nasional.
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Hadiah
Kompetisi

Hadiah Juara I Nasional  : Rp 10.000.000,-
Hadiah Juara II Nasional  : Rp 5.000.000,-
Hadiah Juara III Nasional  : Rp 3.000.000,-

Hadiah Juara I Regional  : Rp 1.000.000,-
Hadiah Juara II Regional   : Rp 500.000,- (berupa paket produk Bantex)
Hadiah Juara III Regional  : Rp 300.000,- (berupa paket produk Bantex)

Hadiah Total 9 Juara Favorit : Rp 6.600.000,- (Juara favorit adalah para finalis yang 
diundang ke kantor pusat Bantex selain juara nasional I, II, dan III)

Kami
Menghargai
Karya Setiap
Peserta

Setiap peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini akan mendapat 
sertifikat keikutsertaan dari panitia setelah mengumpulkan hasil karya desainnya.

Semua karya pemenang yang masuk, baik pada tahap regional maupun nasional 
akan menjadi hak milik Bantex Indonesia dan dapat digunakan sewaktu-waktu 
untuk keperluan komersial (penjualan), promosi, dan publikasi Bantex Indonesia.

Semua karya peserta yang tidak menjadi pemenang tidak akan dianggap sebagai 
hak milik Bantex Indonesia dan kami tidak akan menggunakan/ memanfatkan hasil 
karya peserta diluar pemenang untuk kepentingan komersial.
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Ketentuan
Khusus

1. Tugas peserta adalah membuat desain cover luar dan cover dalam (lining) 
untuk Bantex multiring binder

2. Peserta menyerahkan CD yang berisi soft copy karya desain (dalam format ai, 
cdr, psd atau tiff hi-res minimal 300 dpi) kepada panitia di wilayah regional 
masing-masing

3. Hardcopy dicetak diatas kertas dengan minimum ketebalan 150gsm kemudian 
kertas ditempel di hard board yang disediakan panitia. Hard board yang telah 
ditempel dengan hardcopy desain tercetak kemudian diserahkan pada panitia.

4. Karya yang terpilih menjadi finalis tahap nasional wajib dipresentasikan secara 
langsung oleh desainer dihadapan juri

5. Materi yang masuk menjadi milik panitia & tidak dapat dikembalikan kepada 
peserta

Ketentuan
Umum

1. Partisipan bersifat individu, Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Karya harus asli dan bukan ciptaan orang lain
3. Karya harus belum pernah dipublikasikan dan diikutsertakan dalam kompetisi 

sejenis sebelumnya
4. Setiap peserta hanya boleh mengikutsertakan 1 karya (artwork) untuk dikom-

petisikan
5. Peserta dibebaskan untuk menentukan tema & gaya desain sendiri
6. Karya peserta tidak diperkenankan mengandung materi provokatif terkait politik, 

pornografi, rokok, narkoba dan SARA. Panitia berhak mendiskualifikasi karya 
yang dianggap memiliki unsur-unsur tersebut.

7. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
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Panduan
Layout
Cover Luar
(Bagian A)

1. Desain dibuat pada bidang kertas berukuran panjang 49.9 cm x lebar 31cm. 
2. Sisi kertas yang akan tercetak desain disebut sisi muka, sisi sebaliknya yg polos 

disebut sisi belakang kertas
2. Pada sisi belakang kertas, 2 cm dari tepi atas-bawah-kiri-kanan kertas akan 

digunakan sebagai area lem dan lipatan saat kertas ditempel ke Hard Board
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 (lihat gambar dibawah)

1. Saat telah menjadi final product, hard board akan terlipat menjadi 3 segmen. 
Segmen A disebut Cover Depan

 Segmen B disebut Cover Punggung 
 Segmen C disebut Cover Belakang
2. Pada segmen B terdapat metal rivet dengan diameter 0.8 cm yang 

keberadaannya perlu diperhatikan oleh peserta. 

Panduan
Layout
Cover Luar
(Bagian B)
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Jarak metal rivet atas dengan tepi 
atas hardboard & jarak metal rivet 

bawah dengan tepi bawah 
hardboard adalah sama, yaitu 3.6 cm

Diameter metal rivet: 0.8 cm 
(Ukuran metal rivet atas & 
metal rivet bawah sama)

Ukuran logo Bantex pada 
cover punggung: 
1.5cm x 0.435cm 

Center secara horizontal 
terhadap cover punggung

Area design yang akan 
tampil pada final product

Ukuran logo Bantex pada 
cover belakang: 
2.5cm x 0.725cm 

Center secara horizontal 
terhadap cover belakang

Penulisan teks nama desainer 
menggunakan font Arial, size: 10
Contoh format penulisan:
Design By: Jade Andrea

Jarak teks dengan tepi kiri 
hardboard: 1 cm

Center secara vertikal terhadap 
cover belakang
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Panduan
Layout
Cover Dalam

1. Desain dibuat pada bidang kertas berukuran 44.9 x 26 cm
2. Cover dalam ditempel centering terhadap hardboard, urutan 

penempelan:cover dalam ditempel setelah cover luar tertempel
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Waspada
Penipuan

Pemenang akan dihubungi langsung oleh pihak Bantex dan tidak akan dimintai 
bentuk kompensasi atau biaya apapun untuk menerima hadiah. 

Pajak hadiah akan ditanggung oleh Bantex Indonesia.

Biaya akomodasi dan perjalanan bagi para finalis yang diundang ke kantor pusat 
akan ditanggung oleh Bantex Indonesia.
 
Satu-satunya biaya yang akan menjadi beban peserta adalah biaya pendaftaran 
yang dibayarkan kepada panitia.

Informasi
& Update
Jalannya
Kompetisi

Peserta  yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau memiliki pertanyaan dapat 
menghubungi kami melalui 
email : marketing@bantex.co.id 
subject : Bantex Design Competition 2016

Format email
Nama Lengkap:
No. Telp:
Wilayah Regional:
Pertanyaan:

Terima
Kasih

Terima kasih untuk antusiasme & partisipasi teman-teman, para insan kreatif 
Indonesia. Selamat berkompetisi dalam kreativitas
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Update jalannya kompetisi dapat diikuti melalui web bantex: www.bantex.co.id atau 
link berikut: goo.gl/ErwXXL 


