
 

 

 

 

PEDOMAN PENDAFTARAN 

A.    Isi Pendaftaran 

Untuk mengikuti kompetisi Penghargaan, Pemohon yang memenuhi syarat [Periksa kelayakan Anda] harus 
mengisi kuesioner online di sini, dan menyerahkan tiga materi yang diperlukan (1) aplikasi video, (2) skrip 
video, dan (3) jika ada, permintaan kepada pembeli Anggota, yang tercantum di bawah ini. Jika salah satu 
materi di bawah ini tidak ada, aplikasi didiskualifikasi. Sebelum mengirimkan aplikasi, harap tinjau [Aturan]. 

1.     Video Pendaftaran 

Kirimkan video yang memenuhi persyaratan di bawah ini: 

a.     Durasi aplikasi video pendaftaran yang dibutuhkan 

Video tidak boleh lebih dari 2,5 menit, atau pendaftarana akan didiskualifikasi. 

b.    Elemen yang diperlukan dari aplikasi video pendaftaran 

Jika elemen cerita ini tidak termasuk dalam video, aplikasi akan didiskualifikasi: 

Tantangan dalam mengakses Pasar 

Jelaskan tantangan yang dihadapi bisnis 

Anda dalam mendapatkan akses ke 

target pasar Anda 

Solusi untuk Mengakses Pasar 

Jelaskan solusi yang diterapkan bisnis 

Anda untuk mendapatkan akses pasar 

dan memenangkan kontrak pengadaan 

menggunakan perdagangan 

internasional (impor atau ekspor). Beri 

tahu kami dengan pembeli mana kontrak 

itu dibuat-- apakah pembeli adalah 

Pembeli Anggota WEConnect 

International? Jika demikian, berikan 

bukti bahwa Anggota Pembeli telah 

mengizinkan Anda untuk menceritakan 

kisah tersebut, misalnya, korespondensi 

email. 

Tinjauan bisnis Anda Perkenalkan nama bisnis Anda, negara, 

tahun berdirinya, ukuran (dalam hal 

https://media-weconnectinternational-org.s3.amazonaws.com/2022/04/2022ID_ELIGIBILITY_BAHASA.pdf
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pendapatan atau jumlah karyawan), dan 

produk dan layanan apa yang disediakan 

bisnis Anda (yang berhubungan dengan 

tantangan dan solusi yang Anda 

berikan). 

Apakah Anda bersertifikat atau terdaftar di 

WEConnect International? 

Beri tahu kami apakah Anda adalah 

Perusahaan Bisnis Wanita (WBE) 

bersertifikat atau Bisnis Milik Wanita 

terdaftar dengan WEConnect 

International. Catatan: Anda setidaknya 

harus terdaftar di WEConnect 

International untuk mendaftar. belum 

terdaftar? Daftar di sini gratis! 

 

c.     Spesifikasi teknis yang diperlukan dari aplikasi video pendaftaran 

Video pendaftaran harus memenuhi spesifikasi teknis yang diuraikan di bawah dalam “D. Spesifikasi dan Tips 
Video Pendaftaran.” Sekalipun aplikasi memenuhi semua pedoman pengajuan lainnya, Jika video pendaftaran 
tidak memenuhi spesifikasi teknis video, aplikasi akan didiskualifikasi. 

2.     Skrip video 

Berikan skrip video Anda, sebaiknya dalam bahasa Inggris. Bahasa lain yang diterima: Spanyol, Portugis, 
Prancis, Jerman, Mandarin, Jepang, dan Bahasa. 

3.     Permintaan ke Anggota Pembeli 

Jika kisah akses pasar Anda melibatkan pembeli Anggota Pembeli dari WEConnect International, Anda diminta 
untuk mengajukan permintaan kepada Anggota Pembeli untuk otorisasi tertulis mereka untuk menceritakan 
kisah tersebut dalam aplikasi. Harap kirimkan permintaan tertulis yang telah Anda kirimkan kepada Anggota 
Anggota dalam pengajuan Anda. Jika Anggota Pembeli telah merespons, harap kirimkan tanggapannya juga. 

B.  Bagaimana cara mengirimkan Materi Aplikasi Anda 

Setelah Anda menyelesaikan kuesioner online di sini , kami akan mengirimkan tautan melalui email untuk 
mengunggah Materi Aplikasi Anda ke Google Drive. Folder Google Drive bersifat rahasia dan hanya Anda dan 
juri yang dapat mengaksesnya. Anda tidak memerlukan akun Google atau Gmail untuk menggunakan folder 
tersebut. Unggah sebelum Batas Waktu Aplikasi. 

C.    Spesifikasi dan Tips Video Pendaftaran 

1.     Spesifikasi Aplikasi Video Pendaftaran 

a.    Format Video: Format pengiriman yang dapat diterima adalah MOV dan MP4 

https://weconnectinternational.org/register-your-business/
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b.     Mode: mode HD (1080p) atau lebih tinggi 

c.     Rasio aspek dan orientasi: rasio aspek 16:9 untuk laptop; orientasi horizontal dengan smartphone 

 

2.     Tips on Creating Your Video Application Tips Membuat Video Pendaftaran Anda 

a.     SEBELUM MEREKAMAN VIDEO 

  

PENGATURAN PADA PERALATAN ANDA 

• Sesuaikan pengaturan video laptop atau ponsel Anda untuk merekam pada mode HD (1080p) atau 
lebih tinggi 

•  Jika merekam video dengan laptop Anda, pastikan rasio aspek diatur pada 16:9 
• Jika merekam video menggunakan smartphone Anda, pastikan video direkam secara horizontal. Yang 

terbaik adalah meletakkan telepon di atas tripod atau permukaan yang rata. Jangan merekam diri Anda 
menggunakan mode selfie 

  

MENYIAPKAN PEREKAMAN 

• Tempatkan sumber cahaya Anda (jendela, lampu, dll.) di depan Anda. Sumber cahaya alami adalah 
sumber pencahayaan terbaik. 

• Perhatikan latar belakang Anda. Pastikan itu rapi, tidak terlalu sibuk, dan menyampaikan pesan yang 
Anda maksudkan. 

• Perhatikan pakaian Anda. Pastikan terlihat profesional, dan kontras dengan latar belakang, sehingga 
Anda tidak buram. Juga, pastikan itu tidak berbenturan dengan latar belakang. 

• Perhatikan seberapa dekat atau jauh Anda dari kamera. Komposisi yang lebih baik diperoleh ketika 
Anda menunjukkan diri Anda setengah tubuh, tanpa memotong kepala Anda di bagian atas layar. 

• Anda akan mencapai komposisi yang lebih baik jika Anda menempatkan diri Anda sedikit ke satu sisi. 
Jangan menempatkan diri Anda persis di tengah layar. 

• Gunakan tangan Anda untuk membantu menyampaikan pesan. Jangan menyilangkan tangan atau 
mengunci tangan di depan. 

• Tempatkan titik bicara Anda pada ketinggian yang sama dengan kamera sehingga Anda dapat melihat 
ke depan. 

• Senyum! 
 

AUDIO 

• Perhatikan kebisingan latar belakang. Rekam di ruangan tertutup menggunakan mikrofon 
smartphone/laptop atau mikrofon lavalier. 

• Bicaralah perlahan dan jeda di antara paragraf. Ubah intonasi dan bahasa tubuh Anda sepanjang video 
untuk menghindari kesan monoton. 

• Hindari menggunakan kata-kata yang tidak perlu (kata-kata yang digunakan seseorang secara 
berlebihan sebagai bahasa "penopang") atau kata-kata/bunyi pengisi (misalnya, dalam bahasa Inggris, 
jangan katakan "um"). 

  



b.    MEREKAM VIDEO 

• Video akhir Anda tidak boleh lebih dari 2,5 menit. Editlah jika Anda merasa sulit untuk menyelesaikan 
pengambilan yang baik dalam kerangka waktu yang ditentukan..  

• Sertakan jeda diam. Mulailah merekam setidaknya 3 detik sebelum Anda mulai berbicara dan akhiri 
rekaman setidaknya 3 detik setelah Anda selesai berbicara. 

• Jika dapat, rekamlah diri anda dengan posisi berdiri, bukan duduk. 

 


