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Explore Your
Creativity
through Axioo
Paper Replica
Competition 2011
Pendahuluan
Hai Axioo Friends,
Tunjukkan kreatifitasmu, ikuti kompetisi
serunya.
Axioo bekerja sama dengan http://www.paper-replika.com/, mengajak kalian semua buat ikutan
“Axioo Paper Replica Competition 2011”.
Axioo punya robot namanya AMU-01, yang mana AMU adalah kepanjangan dari Axioo
Mechanical Unit. AMU-01 adalah robot pintar dan berteknologi canggih (hi-tech). AMU-01 dipiloti
oleh seorang gadis kecil bernama Lika.
Nanti akan ada AMU-02, AMU-03, dan AMU-04, yang akan menjadi teman AMU-01. Nah seri
AMU tersebut diciptakan dari hasil karya Axioo Friends yang menang dalam kompetisi ini.
Supaya lebih gak penasaran lagi, langsung aja deh Axioo Friends kunjungi website:
http://www.paper-replika.com/, buat download pola pembuatan robot AMU. Berikan warna
semenarik mungkin, susun kerangkanya, setelah jadi, upload fotonya di fanpage Axioo di
Facebook.
Nah, ada 2 cara supaya Axioo Friends bisa masuk ke alamat fanpage Axioo, caranya adalah
sebagai berikut:
1. Jika masuk dari browser, ketik www.facebook.com/axioo.id di bagian kotak search.
2. Jika masuk dari Facebook page >> klik search friends >> Axioo Indonesia
Dengan adanya partisipasi dari Axioo Friends pada kompetisi ini, pastinya hasil karya Axioo
Friends akan banyak dilihat oleh Axioo Friends yang lainnya.
Ayo buruan Axioo Friends, jangan lewatkan kesempatan ini…….
Bagaimana cara mengikuti kompetisi ini? Ikuti petunjuk yang tertera dalam “Syarat dan Ketentuan”
yang berlaku.
Official website : www.axiooworld.com
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Syarat dan ketentuan:
Kami menyediakan pola kosong AMU-01.
Axioo Friends dapat mendownload pola gambarnya di website: http://paper-replika.com/
Axioo Friends silahkan memodifikasi warna pada pola kosong tersebut.
Jika modifikasi sudah selesai, dokumentasikan hasilnya dalam bentuk foto.
Upload fotonya di alamat Facebook Axioo yaitu Axioo Id. (caranya sudah disebutkan
dalam pembahasan di atas)
6. Kompetisi ada 2 gelombang. Gelombang I dimulai tanggal 5-19 Oktober, dan
gelombang ke II dimulai tanggal 26 Oktober – 2 November 2011.
7. Upload foto paling lambat ditunggu sampai tanggal: 19 Oktober 2011 (Gelombang I)
dan 2 November 2011 (Gelombang II)
8. Akan dipilih 3 orang pemenang pilihan panitia dan 1 orang pemenang favorit berdasarkan
jumlah “Like” terbanyak dari Axioo Friends pada masing-masing gelombang kompetisi.
9. Axioo akan memberikan nama robot hasil karya pemanang pilihan dan pemenang favorit
masing-masing sebagai berikut: AMU-02, AMU-03, AMU-04, AMU-05, AMU-06,
AMU-07, AMU-08, dan AMU-09.
10. Pengumuman pemenang akan diumumkan di:
a. Facebook: Axioo Id
b. Twitter: @axioo_id
c. Official website Axioo: http://www.axiooworld.com/region/index.php
11. Kompetisi ini berlangsung selama 1 bulan, mulai dibuka tanggal 5 Oktober 2011 dan
berakhir tanggal 2 November 2011.
12. Pemenang akan diumumkan pada tanggal: 20 Oktober 2011 (Gelombang I) dan 3
November (Gelombang II)
13. Management Axioo akan menghubungi Axioo Friends yang beruntung.
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Hadiah untuk Pemenang:
Ada merchandise menarik dari Axioo buat Axioo Friends yang jadi pemenang dalam kompetisi ini.

EoF.

Official website : www.axiooworld.com

