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13 Perusahan ICT Wakili Indonesia di Pameran CEBIT di Jerman
Jumat, 17 Maret 2017 12:00 WIB

Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Para pelaku ekonomi kreatif
subsektor aplikasi dan games kembali mengikuti pameran CEBIT (Centrum Fur Buroautomation Informatinstechnologie und
telecommunication) yang akan digelar pada 20-24 Maret di Hannover, Jerman. Badan Ekonomi kreatif (Bekraf) dan Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) telah memutuskan 13 perusahaan ICT yang akan mewakili Indonesia.

CeBIT sebagai salah satu ajang distribusi bagi ICT secara global. Fungsi pemasaran dan promosinya lebih tinggi, kita juga bisa
melihat apakah perusahaan ini bisa aktif dan memiliki tempat di internasional, ujar Deputi III Bidang Infrastruktur Bekraf Hari
Sungkari, Jumat (17/3/2017)

Menurut Hari tidak tertutup kemungkinan perusahaan-perusahaan ICT ini akan berkolaborasi dengan negara lain atau ada buyer yang
bisa membiayai produk-produk hasil karya dari Indonesia. Pada tanggal 21 Maret nanti dalam rangkaian kegiatan ini para peserta juga
akan mengikuti business meeting, diharapkan calon buyer, calon investor bisa hadir, tambah Hari.

Sementara itu menurut Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) Kemenperin I Gusti Putu
Surya Wiryawan, Kemenperin dan Bekraf akan bersama-sama hadir dalam satu tempat pameran dengan para pelaku ekonomi kreatif
yang akan memamerkan produknya di CeBIT 2017.

Ini adalah tempat dimana pelaku industri kreatif hadir disana saling bertukar informasi tentang ilmu yang sudah mereka capai.
Kita sudah mengikuti pameran ini sejak 2011 dan dari waktu ke waktu selalu membawa produk-produk baru dari industri software
lokal, ujar Surya.

Adapun 13 perusahan ICT yang mewakili Indonesia adalah PT. Sydeco, PT. Data Aksara Matra, PT. Andaru Sakra Karsa, PT. ICON +
(PLN), PT. Aero Terra Indonesia, PT. Orlansoft Data System, Indigo Creative Nation (PT. Telekomunikasi Indonesia), PT. Jojonomic
Indonesia, PT. Digi Pedia Indonesia, PT. Agate International, PT. Dua Empat Tujuh (Solusi247), PT. Tata Sarana Mandiri (TSM), dan
PT. Mitra Konsultasi Indonesia.

Para perusahaan ICT yang terpilih sebelumnya telah mendaftar pada Open Call for CeBIT 2017 yang digelar oleh Bekraf dan dikurasi
bersama dengan Kemenperin.

Semoga setelah kembali dari CeBIT industri yang kami berangkatkan bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas dan tentunya
pertumbuhan usaha yang lebih baik lagi dan dengan sering mengikuti kegiatan seperti ini kita harapkan para peserta bisa menularkan
pengalamannya dan bisa menjadi bisnis kolaborasi bagi mereka, tutup Surya. (kkc)

