
Pena pigmen berbahan dasar air yang inovatif, PIGMA sejak 1982 adalah 
pilihan terbaik untuk Manga dan gambar ilustrasi. Gambarlah ciri khas 
negara Anda dengan PIGMA, dan menangkan hadiah fantastis! 

Tema Kontes: “Inilah Negara Kami“ 

 
PERIODE PENDAFTARAN 

1 Maret 2018 → 30 Juni 2018 



●  Hadiah tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu.

Tema Kontes: “Inilah Negara Kami“

Syarat Pendaftaran

Kualifikasi

Hadiah Kriteria

Hadiah Pertama: (1 orang pemenang)

Periode Pendaftaran

Pertanyaan

Hadiah Kedua: (2 orang pemenang)

Pengumuman Pemenang

Hadiah Ketiga: (7 orang pemenang)

Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma 
Micron-PN 8-color set / Pigma Micron 005 8-color set / Pigma 
Micron 01 8-color set / Pigma Micron 05 8-color set / Gelly Roll 
Moonlight and White 12-pen set / Gelly Roll Metallic 12-pen 
set / Gelly Roll White 3 Width Line set / Koi Coloring Brush Pen 
48-color set & Blender Pen / Koi Watercolors Studio 72-color 
set / Cushioning Point Mechanical Pencil / Foam Eraser W / 
Berbagai produk dalam seri warna gold / emas / hadiah khas 
Jepang 

Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma 
Micron-PN 8-color set / Pigma Micron 01 8-color set / Pigma 
Micron 05 8-color set / Gelly Roll Moonlight and White 12-pen 
set / Gelly Roll Metallic 12-pen set / Gelly Roll White 3 Width 
Line set / Koi Coloring Brush Pen 48-color set & Blender Pen / 
Koi Watercolors Studio 60-color set / Berbagai produk dalam 
seri warna silver / perak / hadiah khas Jepang 
 

Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma 
Micron-PN 8-color set / Koi Coloring Brush Pen 24-color set & 
Blender Pen / Koi Watercolors Pocket Field Sketch Box 48-color 
set / Berbagai produk dalam seri warna perunggu / hadiah khas 
Jepang 

Ekspresikan citra/kesan negara Anda dalam karya Manga atau ilustrasi dengan menggunakan PIGMA 
series dan produk Sakura lainnya. Pelanggaran hak cipta, seperti penggunaan karakter yang telah ada, 
tidak diperbolehkan. 
 

Berlaku untuk siapa saja yang tinggal di luar Jepang  
(kewarganegaraan mana pun). 
 

Kami SAKURA COLOR PRODUCTS CORP. akan menginformasikan pemenang kontes ini melalui email.  
Informasi akan dikirimkan ke alamat email yang diberikan saat pendaftaran.  
Hadiah dapat dibatalkan jika tidak ada email balasan dalam jangka waktu 7 hari. 

 ・Pendaftar diminta untuk mengirimkan hal-hal berikut pada formulir pendaftaran online: 

   ・Informasi lengkap tentang pendaftar dan karya seni. 

   ・Gambar yang jelas dan terang atau scan gambar karya seni dalam format digital 
          (JPEG, JPG, dan PNG,kurang dari 10MB). Lebar atau tinggi harus setidaknya 1080 pixel. 

・Pendaftar harus menyetujui Panduan Pendaftaran di bawah. Mohon baca panduan berikut dengan 
saksama, 

 setujui dengan mengklik kotak, dan lanjutkan ke halaman berikutnya melalui tombol di bagian bawah. 

・Relevansi dengan tema 

・Sisi artistik yang sempurna 

・Penerapan fitur khusus produk 

1 Maret 2018 hingga 30 Juni 2018 

Jika ada pertanyaan, hubungi kami melalui formulir web di bawah 
ini . 
Silakan tunggu balasan kami dalam waktu 5 hari kerja. 
 
https://www.craypas.co.jp/global/contact_campaign/  

Pemenang akan diumumkan melalui situs web pada 1 Agustus 2018 
(Waktu Standar Jepang). 



Panduan Pendaftaran

1. Karya Seni yang Dikirimkan (3)  Lain-lain

Karya seni yang dibuat menggunakan PIGMA dan Produk Sakura lain.

2. Informasi Wajib tentang Karya Seni yang Dikirimkan

3. Hal yang Perlu Diperhatikan saat Mendaftar

4. Aturan Pendaftaran

(1) Hak-hak yang Berkaitan dengan Karya Seni yang Dikirimkan

(2) Mengenai Informasi Personal

- Silakan kirimkan karya seni yang dibuat hanya dengan PIGMA series dari Sakura Color 
Products 
Corporation (di sini disebut sebagai “PIGMA”) dan produk Sakura lainnya. 

- Karya seni yang telah dikirimkan akan ditampilkan untuk seluruh dunia pada situs web. 

(1) Data karya seni: Karya harus berupa gambar yang jelas dan terang atau scan gambar karya seni. 
(2) Format karya seni: JPEG, JPG, dan PNG 
(3) Ukuran File Gambar Lebar atau tinggi setidaknya 1080 pixel, kurang dari 10MB 

- Karya seni dan komentar yang dikirimkan akan ditampilkan pada situs web. 
- Kami dapat menggunakan karya seni pada media komunikasi lain tanpa izin Anda. 
- Karya seni yang dikirimkan harus merupakan karya asli kreator. 
- Karya yang dikirimkan akan ditampilkan pada situs web hanya setelah perusahaan kami memutuskan 
bahwa karya tersebut memenuhi syarat pendaftaran. Karya seni yang tidak akan ditampilkan jika:. 
        - Karya seni yang melanggar hak cipta, karya seni yang melanggar privasi orang lain, karya seni yang 
memiliki merek dagang, karya seni lain yang melanggar hak hukum. 
        - Karya seni yang bertentangan dengan moral dan ketertiban umum, karya yang melanggar hukum 
atau  
           peraturan, karya lain yang kami nilai tidak pantas untuk ditampilkan. 
- Keputusan perusahaan kami untuk menampilkan karya seni yang dikirimkan bersifat final. Segala 
keberatan  

a.  Hak cipta dan hak milik intelektual yang berkaitan dengan karya seni yang dikirimkan menjadi milik 
Sakura. Sakura dapat menggunakan karya seni tanpa seizin pendaftar dalam sarana promosi lain untuk 
produk Sakura. 
b.  Pendaftar tidak boleh menggunakan hak moral kreator untuk karya seni yang dikirimkan. 

a.  Informasi personal yang diterima dari pendaftar akan digunakan oleh Sakura untuk pemasaran, 
memberikan informasi, dll., tetapi tidak akan digunakan untuk tujuan lain. Tanpa persetujuan 
pendaftar, informasi yang diterima dari pendaftar tidak akan diberikan kepada pihak ketiga selain 
afiliasi bisnis perusahaan kami. 
b.  Untuk mengetahui tentang penanganan informasi personal selengkapnya, silakan kunjungi di sini. 
https://www.craypas.com/global/privacy_policy 

a.  Kecuali yang telah dinyatakan secara eksplisit dalam Aturan Pendaftaran dan di tempat lainnya, 
Sakura tida k bertanggung jawab atas: bahaya yang terjadi karena alasan yang tidak berkaitan dengan 
tanggung jawab Sakura; bahaya yang terjadi karena keadaan khusus, terlepas dari apakah Sakura 

dapat memprediksi ha 
      l tersebut; bahaya untuk pendaftar yang muncul dari hilangnya keuntungan atau dari permintaan 
oleh pihak  
      ketiga atas bahaya tersebut. 
b.  Sakura tidak bertanggung jawab atas bahaya terhadap pendaftar atau pihak ketiga yang terjadi 
berkaitan dengan pengiriman karya ini. 
c.  Sakura tidak bertanggung jawab atas bahaya yang berkaitan dengan hal yang disebutkan di bawah 
ini atau hal lain. 
       -  Kesalahan atau ketidakakuratan dalam informasi karya yang dikirimkan 
       -  Kehilangan atau kerusakan data, termasuk karya seni yang dikirimkan 
       -      Masalah yang berkaitan dengan perangkat lunak, perangkat keras, dan koneksi internet 
(termasuk 
               namun tidak terbatas pada masalah yang berkaitan dengan tidak adanya koneksi, kecepatan  
               koneksi, dan transmisi file) 
- Sakura tidak bertanggung jawab atas komplain atau keberatan lain dari pihak ketiga tentang karya 
seni yang dikirimkan. Pendaftar bertanggung jawab atas penyelesaian masalah tersebut. 
 
 
 



Formulir Pendaftaran 

Input > Konfirmasi > Selesai 

Informasi Personal 

Informasi berikut ini TIDAK akan ditampilkan untuk umum. 

Nama Lengkap 

Alamat Email 

Konfirmasi Alamat Email 

Kurang dari 19 
Usia 

50 atau lebih 

Nama Pengguna 

URL situs web 

Nama Pengguna 

Informasi Seniman / Karya Seni 

Informasi berikut ini dapat ditampilkan untuk 

Nama Seniman 

Pilih Negara 
Negara / Area 

Judul Karya Sen 

Komentar (misalnya Konsep, Teknik, dan lain-lain) 

Pigma yang 

Produk Sakura Lain yang 
Digunakan 

Unggahan Data Karya 
Pilih file, (JPEG, JPG, dan PNG, kurang 

Konfirmasi 

Silakan isi formulir pendaftaran ini menggunakan bahasa Inggris. 


