
Me - Q card Ducati JMeS : Rabu 31 oktober 2012 

Hai hai apa kabar ... para pengunjung JMCS .. ..tentunya saya Siflia Amanda akan tetap bersama anda 

tentunya di stan ducati 

Kali ini Ducati menghadirkan berbagai macam type disini dan juga berbagai macam promo - promo yang 

menarik tentunya. 

Dan tentunya tidak hanya motor- motor yang keren keren akan hadir disini I hari ini ada yang special 

pastinya untuk para pengunjung JMCS dan rekan rekan media hari ini... apakah apa kah itu ... 7 

Va pastinya hari ini Ducati akan meluncurkan product terbarunya dan pastinya akan semakin banyak 

pilihan buat kalian pecinta otomotif roda dua untuk memiliki motor ducati .. 

Dan tidak lupa pastinya kita akan mengundang bapak Nugroho sebagai President director PT Supermoto 

indonesia untuk memberikan sambutan dan pastinya beliau juga akan meresmikan peluncuran product 

terbaru dari Du cati ini 

Kami persilahkan bapak nugroho untuk dapat tampil di panggung ... 

• MR NUGROHO SPECK ... ( 5 Minute) 

• Peluncurkan Ducati Diavel Chrome 

• Audio Sirine dan Suara Motor Ducati 

• Lighting Moving 

Oke Motor Ducati Diavel chrome kini telah siap Untuk ngaspal di Indonesia untuk anda khususnya para 

pecinta otomotif roda dua indonesia. 

Dan pastinya kali ini ducati kali ini ducati bersama oli Top 1 akan memberikan hadiah menarik buat 

kalian para pengunjung dan pencinta otomotif roda dua di JHCC 


Apabila anda bisa menjawab pertanyaan pertanyaan dari shifa ... 


Dan Pastinya kalian pengen tau dong hadiahnya apa ..? 


Ini dia Hadiahnya 


• Insert Dj audio performance Mc Chit - chat 

• Out stage Ducati girl on stage dengan hadiah merchandise yang akan di berikan ke audience 

Pertanyaan 1. Dari Ducati Indonesia - hadiah merchandise dari ducati 

Pertanyaan 2 Dari oli Top 1- Hadiah merchandise dari olie top 1 



Oke kalian sudah dapat kan hadiah - hadiah dari ducati dan top 1 

Dan sebelum shifa pamit hari ini buat kalian yang ingin foto foto bersama para model ducati kalian bisa 

langsung jepret kamera kalian dan pastinya diatas motor ducati yang keren keren tentunya 

Dan akhirnya shifa pamit undur diri sampai Jumpa besok tentunya masih di JHCC di stand ducati di jam 

yang sama karena sampai tanggal4 Novenber shifa dan Ducati tentunya akan selalu menyuguhkan acara 

acara dan hadiah hadiah menarik buat kalian sampai jumpa bye ... bye .. 

MC - Q card Ducati JMCS : Kamis 1 November 2012 

Halla ketemu lagi bersama saya siflia Amanda masih di stan Ducati tentunya .. 


Apa kabar kalian .... 


Pastinya Ducati semakin Hari semakin seru ... 


Nah setelah kemarin kita seru -seruan bareng para Model- model Ducati kali ini kita bakalan ngobrolin 


dan berbagi pengalaman Tentang dunia Balap bersama ducati dan olie Top 1 tentunya ... 


Kita disini bakalan sharing bareng pembalap Superbike Ducati SBS racing Matteo G 


Dan tidak kalah serunya kita bakalan mengupas tuntas tentang pengalaman TEAM Ducati SBS bersama 


olie Top 1 tentunya .. 


Oke langsung saja, .. kita panggil Matteo untuk hadir di sini 


Dan Pastinya kita akan panggil juga perwakilan dari olie top 1 dan Ducati Indonesia untuk hadir diatas 


panggung. 


• Talk Show season 

• Presentation Product olie Top 1 

Oke seperti Biasa sebelum shilfa menutup acara ini pastinya shifa akan bagi bagi hadiah 

Pertanyaan 1. Dari Ducati Indonesia - hadiah merchandise dari ducati 

Pertanyaan 2 Dari ali Top 1- Hadiah merchandise dari olie top 1 

• Insert Dj audio performance Mc Chit - chat 

• Hadiah merchandise yang akan di berikan ke audience 



v / 
• akhirnya shifa pamit undur diri sampai Jumpa besok tentunya masih di JHCC di stand ducati di 

jam yang sama karena sampai tanggal 4 Novenber shifa dan Ducati tentunya akan selalu 

menyuguhkan acara acara dan hadiah hadiah menarik buat kalian sampai jumpa bye ... bye.. 

• Me - Q card Ducati JMeS : Jumat 2 November 2012 

Hai -hai apa kabar nah ... gimana para pengunjung JMCS semakin seru .... 

Nah kali ini kita bakalan cooling down bersama band Top 40 Ducati kita bakalan nyanyi -nyanyi dan 

happy- happy di sini dan pastinya langsung aja kita bakalan tampilkan ...... Band 

• Band Top 40 Play.. 

Oke seperti Biasa sebelum shilfa menutup acara ini pastinya shifa akan bagi bagi hadiah 

Pertanyaan 1. Dari Ducati Indonesia - hadiah merchandise dari ducati 

Pertanyaan 2 Dari ali Top 1- Hadiah merchandise dari olie top 1 

• Insert Dj audio performance Mc Chit - chat 

• Hadiah merchandise yang akan di berikan ke audience 

akhirnya shifa pamit undur diri sampai Jumpa besok tentunya masih di JHCC di stand ducati di jam yang 

sama karena sampai tanggal 4 Novenber shifa dan Ducati tentunya akan selalu menyuguhkan acara 

acara dan hadiah hadiah menarik buat kalian sampai jumpa bye ... bye .. 

Me - Q card Ducati JMeS : Sabtu 3 November 2012 

Hai....hai ... hai apa kabar ..... 

Malam ini kita bakalan kedatangan lagi para model model cantik dan sexy dari ducati yang bakalan 

nampilin affarel Ducati tentunya .... 

Dan Buat kalian para fotografer yang ingin ikutan nge jepret para model-model Ducati pasti nya foto 

terbaik yang kalian jepret kalian bias kirim kan ke ......... .. 


Dan pastinya Ducati bersama olie Top 1 akan memberikan hadiah menarik untuk kalian 


Langsung saja kita tampilkan Ducati Girl ..... 


• Mc Anounce type dan model pakaian Ducati 

• Nuansa Sexy & sporty 



Oke sebelum Shifa pamit undur diri I Buat kalian para pengunjung JMCS yang pengen Foto bareng Model 

dan Motor ducati bersama olie top 1 tentunya silahkan I dan akhirnya shifa pamit undur diri sampai 

jumpa besok and bye bye ...... . 

MC - Q card Ducati JMCS : Mlnggu 4 November 2012 

Oke ketemua lagi bareng shifa disini masih di stand Ducati Indonesia tentunya 

Va pastinya hari ini hari terahir Event JMCS I kali ini kita bakalan seru seru lagi bersama ducati tentunya 

Dan pastinya di akhir acara ini kita akan kedatangan Ducati Ban Top 40 

Sexy Models Ducati tentunya I dan pastinya kali ini kita akan panggilkan Ducati Band Top 40 

• Band top 40 Play 

Gimana seru nggak ... 

Asik nggak .... 

Dan akhirnya kita bakalan panggilkan Ducati model ..... 

• Model outstage and dance 

dan sedikit ngobrol ngobrol tentang motor ducati.... Gimana sih motor Ducati buat para cewek cewek 


cantik ini. ............. . 


Chit chat... ....... . 


Quiz Ducati & top 1 with model & MC collaboration 


Nah kalian pasti pengen dong foto foto bareng para model model ducati ini ... 


Boleh .... boleh ..... 


Oke akhirnya shifa harus pamit undur diri sampai jumpa dalam event - event ducati selanjutnya tahun 


depan see you and bye .................. . 



