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LATAR BELAKANG
Dasar-dasar
• Nama Travelnatic merupakan singkatan dari dua kata
“Traveller dan Fanatic”. Nama ini merupakan hasil obrolan
dengan saudari Rauda Intan di Depok –Jabar.
• Format e-magz sengaja dibuat untuk dapat menjang-kau
pembaca pengguna internet dan produk yang mendukung.
Motivasi
• Mendukung promosi Wisata Indonesia baik skala daerah,
nasional, regional maupun internasional.
• Menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi, opini, studi,
minat bakat dalam bentuk produksi dan publikasi tulisan
dan foto yang berkaitan dengan dunia traveling
Fokus Utama Travelnatic Magz
• Kegiatan Traveling yang dilakukan di wilayah NKRI oleh
siapapun
• Kegiatan Traveling yang dilakukan oleh WNI dimanapun

Rubrik
Rubrik utama TRAVELNATIC Free ETravelmagz antara lain :
1. Destinasi Wisata (Travel Destination)
2. Pengalaman Wisata (Travel Experience)
3. Tips dan Trik (Tips Traveling)
4. Biografi Traveler (Traveller Biography)
5. Sisi Lain Traveling (Other Side)
6. Review
Komunitas
Traveling
(Community Review)
7. Foto (Travel Photo) - Foto pendukung tulisan - Foto Gallery -Foto
Cover
8. Fiksi - Karikatur/Kartun/Sketsa
9. Surat Traveler (TraveLetter)
Selengkapnya kunjungi website
www.travelnatic.com

Internal Policy
Konten Tulisan dan Foto Pendukung
Tulisan
1. Teks tulisan maksimal 5 halaman A4, Huruf Time
New Roman 12, Spasi 1 tanpa Foto.
2. Sertakan identitas penulis dalam konten tulisan
meliputi : Nama Penulis – Kota Domisili Penulis –
Akun twitter/facebook/ website/blog (bisa dipilih
salah satu).
3. Kirimlah cerita yang utuh, bukan cerita
bersambung
4. Sertakan judul tulisan
5. Foto sebaiknya tidak digabung dalam teks tulisan

•
•
•
•

Foto Pendukung
1. Sertakan lokasi pengambilan foto dan caption setiap foto
(catatan suasana, waktu, tempat, dll).
2. Ukuran foto maksimal 2 Mb per foto
3. Foto Asli dan belum diedit. Foto tidak diberi tanda air
(watermark)
4. Sertakan identitas foto meliputi : Nama Fotografer – Kota
Domisili
Fotografer
–
Akun
Twitter/
facebook/website/blog.
5. Diutamakan foto milik pribadi dan asli. Apabila
mengambil foto milik orang lain, sertakan : Url Sumber –
Nama Fotografer – waktu pengambilan gambar
(tanggal/bulan/tahun).
6. Foto dikirim dalam bentuk lampiran (attachment) dan
boleh di ekstrak dalam format zip atau rar.
7. Kirim minimal 1 (satu) Foto, maksimal 6 (enam) Foto.

Hindari penggunaan merk dagang tertentu di dalam tulisan dan foto.
Tulisan dan Foto dikirim ke email redaksitravelnatic@hotmail.com
Pengelola berhak memilih tulisan mana yang akan dimuat di majalah Travelnatic Magz dan berhak melakukan
penyuntingan teks dan foto tanpa merubah esensi dari cerita maupun suasana di dalam teks dan foto tersebut.
Foto dan tulisan yang dipilih redaksi dapat dipergunakan Travelnatic Magz untuk media promosi majalah
maupun produk turunannya.

Internal Policy
Foto Gallery
Foto gallery merupakan foto-foto wisata yang tak berhubungan
dengan konten tapi mendukung konsep/ tema umum di setiap
volume terbitan
Ketentuannya :
1.
Ukuran foto maks 2Mb
2.
Foto Asli dan belum di edit. Tidak diberi watermark (tanda air)
3.
Sertakan identitas pengirim foto (Nama-Domisili-Akun twitter/facebook/blog/website)
4.
Sertakan lokasi pengambilan foto dan caption setiap foto (catatan
suasana, waktu, tempat, dll).
5.
Foto dikirim dalam bentuk lampiran (attachment) dan boleh di
ekstrak dalam format zip atau rar.
6.
Foto boleh dalam bentuk lanskap ataupun potrait
7.
Hindari penampilan merk dagang tertentu di dalam foto yang dikirim
8.
Kirim minimal 1 (satu) foto, maksimal 8 (delapan) foto.
9.
Kirimkan ke email redaksitravelnatic@hotmail.com
10. Foto yang dipilih redaksi dapat dipergunakan Travelnatic Magz
untuk media promosi majalah maupun produk turunannya.

Internal Policy
Foto Cover
Foto Cover merupakan foto di sampul depan dan
belakang Travelnatic Magz. Kami menggunakan
foto traveler sebagai foto sampul.
Ketentuannya :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Ukuran foto maks 2Mb
Foto Lanskap
Foto Asli dan belum di edit. Tidak diberi watermark
(tanda air)
Menggambarkan suasana traveling (style model
disesuaikan dengan lokasi pengambilan foto)
Fokus kepada Obyek Foto (Model/Talent)
Obyek Foto (Model/Talent) Minimal 1/5 keseluruhan
gambar, Maksimal 1/2 keseluruhan gambar, sisanya
harus menggambarkan lokasi pengambilan foto.
Hindari penggunaan merk dagang tertentu dalam foto
yang dikirim.
Wajah dan bagian kepala Obyek (model/talent) terlihat
jelas

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

Foto yang dipilih redaksi dapat dipergunakan Travelnatic
Magz untuk media promosi majalah maupun produk
turunannya.
Sertakan identitas pengirim foto (Nama-Domisili-Akun
twitter/facebook/blog/website)
Sertakan identitas model/talent (Nama-domisili-akun
twitter/facebook/blog/website)
Sertakan lokasi pengambilan foto dan tanggal pengambilan foto.
Kirim minimal 2 Foto. Minimal 1 Model/talent, maksimal 3
model/talent dalam 1 foto.
Boleh mengirim maksimal foto maksimal di 4 (empat)
lokasi yang berbeda. Masing2 lokasi maksimal 4 foto.
Foto dikirim dalam bentuk lampiran (attachment) dan boleh
di ekstrak dalam format zip atau rar.
Kirimkan ke email redaksitravelnatic@hotmail.com

IKLAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Iklan dikirim dalam format jpg/jpeg/png
Ukuran maksimal 2 Mb
Iklan dibuat berwarna (fullcolor)
Dibuat dalam bentuk lanskap atau potrait
Dikirim ke email dalam bentuk lampiran
(attachment)
Gratis (Free) – Iklan berbayar silakan negosiasi ke
marketing kami.
Kami berhak memilih iklan free yang telah dikirim
dan akan ditampilkan di Travelnatic Magz
Kami wajib menampilkan Iklan berbayar sesuai
kesepakatan dengan marketing Travelnatic Magz.
Kirim iklan ke email bagian marketing kami :
marketingtravelnatic@hotmail.com

Untuk
menghindari
terjadinya
pelanggaran
atau penipuan
yang
mengatasnamakan
Travelnatic
Magz, maka
kami
menetapkan
sebagai
berikut:

Disclaimer
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Keaslian konten tulisan, foto dan iklan adalah tanggungjawab pengirim tulisan.
Travelnatic membantu untuk mempublikasikan karya-karya asli yang dikirim oleh
kontributor.
Travelnatic Magz tidak bertanggungjawab apabila terjadi tuntutan atas Plagiasi konten
tulisan dan foto maupun logo ataupun pelanggaran merk dagang tertentu, yang dikirim
oleh kontributor tulisan, foto ataupun iklan.
Travelnatic Magz tidak memberi dan menerima bayaran atas konten tulisan dan foto
pendukung, foto gallery dan foto cover yang ditampilkan di Travelnatic Magz.
Iklan gratis di Travelnatic Magz tidak dipungut biaya apapun. Iklan berbayar dapat
dinegosiasikan ke manajemen Travelnatic Magz. Kesepakatan diluar sepengetahuan
persetujuan Travelnatic Magz bukan merupakan tanggungjawab kami.
Apabila terjadi penipuan yang mengatasnamakan Travelnatic Magz, harap segera
dikonfirmasi ke manajemen Travelnatic Magz.
Pelanggaran terkait Ketentuan yang belum ada atau ketentuan yang belum diatur akan
dibicarakan ke pihak terkait.
Setiap pengirim/kontributor konten yang masuk (Tulisan beserta foto pendukungnya, foto
gallery, foto cover, karikatur/kartun/sketsa) kami anggap telah mengetahui dan
menyetujui semua ketentuan internal dan disclaimer kami dan siap bertanggungjawab
secara pribadi jika terjadi pelanggaran yang diakibatkan oleh konten kirimannya.
Setiap pengirim iklan yang masuk ke marketing kami anggap telah mengetahui dan
menyetujui semua ketentuan internal dan disclaimer kami dan siap bertanggungjawab
secara pribadi jika terjadi pelanggaran yang diakibatkan oleh iklan kirimannya.

Deadline
1. Setiap konten yang akan dikirim oleh kontributor kami tunggu paling lambat tanggal 15
pada bulan apapun, setiap Volume terbitan.
2. Kami akan menerbitkan Travelnatic Magz pada tanggal 28 pada bulan apapun setiap
Volume terbitan.
3. Jika Konten yang masuk sesuai dengan komposisi dalam rencana terbitan tiap volume,
maka konten yang lebih duluan masuk ke redaksi akan kami prioritaskan. Tetapi jika tidak,
kami akan mempertimbangkan konten lain yang masuk.
4. Kami akan mengonfirmasikan segera jika konten yang dikirim tidak sesuai dengan
komposisi dan rencana terbitan tiap volumenya agar kontributor dapat merevisi konten
kirimannya.
5. Kami akan memprioritaskan iklan gratis yang berhubungan dengan kegiatan traveling. Jika
masih ada spase barulah kami mempertimbangkan iklan lain yang tak berhubungan
dengan kegiatan traveling.

Cek Update Travelnatic Magz di 3 media komunikasi
dan pemasaran kami

Facebook Fanspage
http://www.facebook.com/travelnatic

Website

www.travelnatic.com
Akun twitter
@Travelnatic
http://twitter.com/travelnatic

KONTAK KAMI
Pembaca dapat menghubungi dan berinteraksi
dengan kami melalui line berikut ini:
Website
www.travelnatic.com
Akun Twitter
@travelnatic
Facebook Fanspage :
http://www.facebook.com/travelnatic

Email :
redaksitravelnatic@hotmail.com dan
marketingtravelnatic@hotmail.com

TERIMA KASIH
TELAH
MENGIKUTI
PRESENTASI KAMI
SELAMAT
MENIKMATI
HARI-HARI
YANG INDAH
DI NEGERI
YANG INDAH

