
 

 

 

 

TOMBOL PERATURAN KOMPETISI 

A.    Dewan Juri 

Mengikuti kriteria penjurian yang ditentukan di bawah ini, juri akan menilai WEConnect International Rise to 
the Challenge Awards. Juri akan terdiri dari perwakilan Anggota Pembeli dari WEConnect International dan 
partner serta satu anggota staf WEConnect International. 

B.    Kriteria penilaian 

Juri akan menggunakan kriteria Penjurian berikut untuk memilih pemenang: 

Kriteria Minimum 

1.     Kisah akses pasar yang diceritakan dalam video pendaftaran yang diajukan berkualitas tinggi dan 
menunjukkan bagaimana pemohon menggunakan perdagangan internasional untuk mendapatkan akses 
pasar, misalnya, masukan dalam mengimpor atau mengekspor produk atau layanan akhir. 

2.     Video pendaftaran sesuai dengan spesifikasi video (lihat detail di LINK Pedoman Pengiriman). 

3.     Pemohon adalah Perusahaan Bisnis Wanita (WBE) bersertifikat atau Bisnis Milik Wanita yang terdaftar di 
WEConnect International. 

4.     Bisnis memiliki rekam jejak keberhasilan yang terbukti: menunjukkan pertumbuhan selama tiga tahun 
(2019 hingga 2021) dalam pendapatan atau jumlah karyawan (persentase pertumbuhan jumlah karyawan 
bisnis Anda selama tiga tahun dari 2019 hingga 2021). 

Poin ekstra 

Pendaftar mendapatkan poin tambahan jika memenuhi kriteria berikut: 

• Kisah akses pasar pemohon melibatkan Anggota WEConnect International, dan pemohon telah 
meminta otorisasi tertulis dari Anggota Pembeli untuk menceritakan kisah tersebut dalam 
permohonan. Silakan kirimkan permintaan Anda kepada Anggota Pembeli dengan aplikasi Anda dan 
tanggapan dari Anggota pembeli jika Anda telah menerimanya. 

•  Bisnis pemohon adalah Badan Usaha Wanita (WBE) bersertifikat. 

•  Bisnis pemohon memasok produk/layanan di satu atau lebih sektor prioritas yang tercantum di bawah 
ini dan/atau yang melayani sektor tersebut: 

 



Sektor/Kategori STEM  

 Pertanian Teknik Manajemen Fasilitas 

Technology Teknologi Informasi Manufacturing Pengemasan 

Rantai pasokan bidang Kesehatan Bisnis Berkelanjutan Transportasi 

 

C.    Pemilihan Finalis dan Video Penerimaan 

Subset Pelamar akan dipilih sebagai Finalis oleh WEConnect International dan sponsor. Finalis akan 
diinformasikan melalui email yang disertakan dalam aplikasi. 

Finalis akan merekam pidato penerimaan tidak lebih dari satu menit dan mengirimkan video seperti yang 
diarahkan dan dengan tenggat waktu yang diberikan dalam email dari WEConnect International. Finalis yang 
tidak mengirimkan video penerimaan akan didiskualifikasi. 

Finalis diserahkan kepada Juri Global yang memilih satu Pemenang Global. 

 

D.    Pemilihan Pemenang 

Pemenang Sektor dan Pemenang Global akan diumumkan pada Hari Internasional WEConnect pada 21 Juni 
2022. 

Hanya pemegang tiket Hari Internasional yang akan menerima tautan eksklusif yang tidak dapat dialihkan 
untuk melihat Upacara Penghargaan. Beli tiket Anda ke Hari Internasional di sini  

 

E.     Hadiah untuk Pemenang Global 

Pemenang Global berhak menerima Hadiah Uang Tunai USD 5.000. WEConnect International akan membayar 
Hadiah Tunai ke rekening bank dolar atas nama entitas bisnis pemenang. Jika entitas bisnis pemenang tidak 
memiliki rekening bank dolar, WEConnect International berhak untuk membayar Hadiah Tunai dalam bentuk 
produk atau layanan dalam bentuk barang. Pemenang Hadiah bertanggung jawab atas setiap dan semua biaya 
yang terkait dengan pembayaran dan penerimaan Hadiah. WEConnect International tidak bertanggung jawab 
atas biaya apa pun yang terkait dengan pembayaran atau penerimaan Hadiah. Pemenang mengakui bahwa 
pembatasan dapat mencegah WEConnect International untuk mendistribusikan Hadiah ke akun yang 
dikendalikan oleh Pemenang di negara tertentu. Selain itu, mungkin ada batasan lain yang mencegah 
pembayaran Hadiah yang saat ini tidak disadari oleh WEConnect International. Silakan lihat Syarat & 
Ketentuan Penghargaan selengkapnya di sini [Syarat & Ketentuan] 

 

https://weconnectinternational.org/events/international-day-2022-going-beyond-borders-breaking-down-barriers/
https://media-weconnectinternational-org.s3.amazonaws.com/2022/04/2022ID_TERMSCONDITIONS_BAHASA.pdf

