29 Mei 2012
Kepada Yth. Seluruh anggota IMDIA

Panduan Penggunaan IMDIA Banner
Dengan hormat
Terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang diberikan kepada IMDIA (Indonesia
Mold & Dies Industry Association).
IMDIA membuka Web Site pada tanggal 6 Oktober 2006 dan saat ini sampai dengan 28
Mei 2012 telah dilihat oleh sebanyak ***** orang. Untuk situsnya sendiri ditampilkan dalam
Bahasa Jepang, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
Khususnya akhir-akhir ini dari meningkatnya perhatian ke Indonesia, banyak pertanyaan
yang masuk ke situs IMDIA, mulai dari perusahaan yang sedang mengkaji untuk ekspansi
perusahaan ke Indonesia sampai anggota yang berencana membuat event.
IMDIA menjalankan upaya dengan menargetkan peningkatan lokalisasi mold & dies, dan
untuk permasalahan pertamanya adalah pembinaan SDM. Selain itu untuk membuat mold &
dies diperlukan tanah, bangunan, material, equipmen, tool, heat treatment, surface
treatment, standard parts, sistem CAD/CAM dan lainnya.
Dengan menjadikan proses yang diperlukan pada pembuatan mold & dies sebagai
sistem yang dipilih secara bebas oleh orang yang melihat situs web IMDIA, kami
mengajukan untuk menambahkan Banner di halaman TOP situs web.
Setelah melihat situasi kegiatan IMDIA melalui situs web, bila pembaca menekan
masing-masing Banner maka akan masuk ke situs perusahaan yang bersangkutan sehingga
bisa menemukan isi yang diperlukan pada pembuatan mold & dies.
Untuk biaya tahunan penggunaan Banner ini adalah sebesar 5 juta rupiah. Dari space
yang ada di situs IMDIA, Banner dibatasi sampai 10 buah. Untuk ukuran Banner sendiri bisa
diperiksa di situs IMDIA, http://www.imdia.or.id.
Bagi perusahaan yang ingin menggunakan fasilitas Banner IMDIA, silahkan mengisi poin
yang diperlukan pada lembar aplikasi yang terlampir dan mengirimkannya ke Mr. Ari. Kami
akan menerima 10 perusahaan pendaftar pertama.
Tujuan pengiriman: Mr. Ari

E-mail: ari@imdia.or.id

No. HP: 0813-1520-3277

Kemudian pada Seminar dan event dengan penyelengara IMDIA akan ditampilkan logo
yang dipampang pada Banner.
Uang yang terkumpul dari Banner akan digunakan untuk pembinaan SDM setelah tahun
2013 dikarenakan bantuan uang pembinaan SDM dari Jepang akan berakhir.

Hormat kami
Indonesia Mold & Dies Industry Association
Makoto Takahashi
Ketua

