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Jakarta, Januari 2019-Trend bercerita melalui blog dan video pendek yang tengah berkembang
ditengah masyarakat sejak beberapa tahun lalu memberikan kesempatan bagi semua individu untuk
berekspresi hingga bisa menjadi sumber mata pencaharian. Tak hanya public figure, orang biasa kini
bisa sangat terkenal berkat trend blog dan video pendek. Hanya bermodalkan kamera video, content
menarik dan koneksi internet, maka tulisan dan videomu bisa langsung dilihat oleh jutaan viewers
dari belahan dunia. Tren ini yang menginspirasi MyRepublic sebagai penyedia jasa internet dan TV
Kabel kembalibekerjasama dengan channel TV Kabel Internasional dari Jerman yaitu Deutsche Welle
Founders Valleyuntuk menyelenggarakan kompetisi blog dan video pendek dengan tema berbeda
setiap tahunnya. Untuk tahun ini, MyRepublic dan DW Founders Valley mengambil tema SHEPreneur Blog& Short Video Competition”. Tema SHE-Preneur Blog&Short Video Competition
sangat sesuai dengan situasi saat ini apalagi didukung dengan kecepatan teknologi dan sosial media
yang sangat mendukung para wanita untuk bisa mengejar mimpinya walaupun hanya dari rumah.
Melalui kompetisi ini, MyRepublic dan DW ingin mendorong wanita Indonesia untuk menerobos
batas melalui kecanggihan teknologi saat ini. Siapapun kini dapat mengejar mimpi memiliki bisnis
impian hanya dengan bermodalkan internet cepat siapapun sudah bisa berbisnis melalui online.
SHE-Preneur Blog &Short Video Competitionyang digelar MyRepublic dan Deutsche Welle ini sudah
berlangsung selama periode 15 November hingga 28 Desember 2018 lalu. Selama periode tersebut
ternyata antusiasme perempuan Indonesia untuk mengikuti kompetisi ini sangat tinggi sehingga
MyRepublic dan DW Founders Valley memutuskan untuk memperpanjang kompetisi ini hingga 28
Februari 2019 dan akan diumumkan pada 15 Maret 2019 melalui sosial media dan website
MyRepublic. Peserta yang mengikuti kompetisi ini akan berkesempatan unuk mendapatkanSamsung
Galaxy S9+ Gold untuk Juara 1, Samsung Galaxy Tab S4 2018 untuk Juara 2 dan Juara 3 akan
mendapatkan Xiaomi Pocophone F1.
Untuk informasi mengenai SHE-Preneur Blog&Short Video Competition, peserta bisa kunjungi
https://myrepublic.co.id/shepreneur/?utm_source=edm&utm_medium=email&utm_campaign=dws
hortvideocompt dan Instgram @MyRepublic Indonesia. Kompetisi in berlaku untuk perempuan
Indonesia dimana saja. Buruan untuk buat video pendek terbaik hasil karya sendiri dan menangkan
hadiah menarik yang bisa menemani Kamu menggapai mimpi!
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MyRepublic adalah penyedia layanan internet berskala regional yang pertama kali diperkenalkan di
Singapura pada 2011 dan secara konsisten telah meningkatkan standard layanan fiber broadband. Di
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layanannya yang inovatif dan terpusat pada pelanggan, MyRepublic akan menciptakan revolusi baru
bagi industri broadband dan multimedia regional.
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