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INTRODUCE

Setelah peserta Ambassador dinyatakan LOLOS SELEKSI melalui EMAIL atau INSTAGRAM @ambassador.be , 
peserta Ambassador lanjut ke tahap ONLINE CHALLENGE.

ONLINE CHALLENGE adalah tahap peserta memposting foto dan video di INSTAGRAM dan YOUTUBE dengan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam acara The Ambassador 2019 bertemakan "Business Edupreneur

Creative Challenge“

ONLINE CHALLENGE diselenggarakan dalam kurun waktu 17 – 24 MEI 2019, di luar tanggal tersebut TIDAK 
DIIKUTSERTAKAN dalam penilaian.

INSTAGRAM @ambassador.be 
https://www.instagram.com/ambassador.be/ 

KONTAK ONLINE CHALLENGE
0896-7369-6019 (Christy Debora)
0858-7246-0488 (Iqna)



KETENTUAN 

INSTAGRAM 



POST INSTAGRAM 1 (TWIBBON)

1. Peserta menggunakan twibbon yang sudah disediakan dan memposting di INSTAGRAM PRIBADI masing-
masing peserta. 
(download di https://ambassadoredupreneur.weebly.com/download.html)

2. Peserta WAJIB menggunakan foto milik sendiri. TIDAK DIPERBOLEHKAN menggunakan foto
anime/artist/logo bisnis.

3. Peserta yang berkelompok tetap menggunakan foto individu tidak menggunakan foto kelompok.
4. Peserta menulis caption isi foto yang di unggah, caption berisi tentang alasan kenapa anda berwirausaha

dan menyatakan diri menjadi peserta ONLINE CHALLENGE THE 7th AMBASSADOR OF BUSINESS
EDUPRENEUR 2019 ( menyertakan NAMA , ASAL UNIVERSITAS, dan NAMA BISNIS) ,diikuti hastag
#Onlinechallengeambassador7 #Businessedupreneurcreativechallenge #PendidikanBisnisFPEB
#UniversitasPendidikanIndonesia #Wirausahamuda

5. Peserta WAJIB MENANDAI dan MEMENTION :
- @ambassador.be -@fbebupi
- @upiofficial - 5 Teman



POST INSTAGRAM 2 (video)

1. Peserta mengupload cuplikan video yang diambil dari full video yang ada di akun YouTube peserta
2. Peserta membuat caption dengan ketentuan:

❑ Untuk kategori Business Plan medeskriprikan ide produk dengan cara yang kreatif.
❑ Untuk kategori Bisnis Sudah Jalan mendeskripsikan kontribusi bisnis yang dijalankan terhadap salah

satu dari tiga point:
a.Masyarakat
b.Keluarga
c.Diri Sendiri

3. Peserta menulis hastag di akhir caption #Onlinechallengeambassador7 
#Businessedupreneurcreativechallenge #PendidikanBisnisFPEB #FPEBUPI 
#UniversitasPendidikanIndonesia #Wirausahamuda

5. Peserta WAJIB MENANDAI dan MEMENTION:
@ambassador.be
@upiofficial
@fpebupi
@5 teman



POST INSTAGRAM 3 

(Logo ambassador)

1. Peserta mengunggah logo Ambassador Universitas yang dapat diunduh di 
www.ambassadoredupreneur.weebly.com/download.html

2. Peserta menggunakan caption yang dapat diunduh di 
www.ambassadoredupreneur.weebly.com/download.html

3. Peserta WAJIB MENANDAI dan MEMENTION :
- @ambassador.be
- @upiofficial
- @fpebupi
- 5 teman

http://www.ambassadoredupreneur.weebly.com/
http://www.ambassadoredupreneur.weebly.com/


LAINNYA

1. Peserta WAJIB mem-posting dengan akun Instagram 
yang TIDAK DIKUNCI/UNPRIVATE 

2. Setelah memposting, peserta WAJIB screenshoot setiap
postingan ( twibbon, logo , dan cuplikan video ) dan 
konfirmasi ke kontak dibawah. (untuk yang 
berkelompok KETUA KELOMPOK saja yang konfirmasi 
dengan mengirim screenshoot dari seluruh anggota) 

3. Peserta WAJIB mempromosikan postingan kepada 
siapapun. (LIKE DAN COMMENT MENJADI SALAH SATU 
BAHAN PENILAIAN)

KONTAK ONLINE CHALLENGE
0896-7369-6019 (Christy Debora)
0858-7246-0488 (Iqna



KETENTUAN YOUTUBE



Ketentuan upload video youtube

1. Setiap PESERTA / KETUA KELOMPOK mengUPLOAD video online challenge di akun YOUTUBE PESERTA.
2. Konten video untuk kategori Business Plan :

- berisikan iklan singkat mengenai produk
- diakhir video (credits) dijelaskan mengenai apa harapan produk kedepanya, serta perkenalan diri peserta.

3. Konten video untuk kategori Bisnis Sudah Jalan:
- berisikan kontribusi / manfaat bisnis yang sudah dijalani bagi SALAH SATU dari TIGA POINT berikut :

1. Masyarakat (point ini memiliki skor penilaian tertinggi dibandingkan point yang lain)
2. Keluarga (point ini memiliki skor penilaian kedua tertinggi setelah point diatas)
3. Diri sendiri (point ini memiliki skor penilaian terendah )

- diakhir video (credits) dijelaskan mengenai produk, apa harapan produk kedepanya, serta perkenalan diri
peserta.

4. Ide video harus inovatif dan kreatif juga memiliki nilai jual.
5. Video di UPLOAD dengan format [ AMBASSADOR BUSSINESS EDUCATION 07 _ BP/SJ_NAMA BISNIS ]
6. Caption YOUTUBE berisikan deskripsi tentang produk Anda serta apa yang diketahui tentang kegiatan ini menurut

versi Anda.
7. Peserta mencantumkan INSTAGRAM PESERTA dan INSTAGRAM AMBASSADOR di CAPTION YOUTUBE.



LAINNYA

1. Peserta WAJIB screenshoot bukti sudah upload VIDEO
dan konfirmasi ke kontak dibawah. (untuk yang
berkelompok KETUA KELOMPOK saja yang konfirmasi
dengan mengirim screenshoot dari seluruh anggota)

3. Peserta WAJIB mempromosikan postingan. (LIKE DAN 
COMMENT MENJADI SALAH SATU BAHAN PENILAIAN)

3. Peserta WAJIB menaruh link youtube di BIO 
INSTAGRAM SETIAP PESERTA.

KONTAK ONLINE CHALLENGE
0896-7369-6019 (Christy Debora)
0858-7246-0488 (Iqna)



Good luck ☺


