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MALAYSIA INTERNATIONAL TRAVEL MART (MITM) 2017 
  
Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri, 
khususnya di Malaysia, Kementerian Pariwisata akan berpartisipasi pada kegiatan pameran umum yaitu Malaysia 
International Travel Mart (MITM) 2017 yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 – 9 Juli 2017 di SPICE Arena, 
Penang - Malaysia. 
 
 Malaysia  International Travel Mart (MITM) 2017 adalah kegiatan bursa pariwisata internasional, Consumer 
Show (B to C) yang diselenggarakan setiap tahun. Kegiatan ini merupakan pameran pariwisata terkemuka dan 
merupakan salah satu yang terbesar di Malaysia. Pameran ini diselenggarakan oleh Malaysia Chinese Tourism 
Association (MCTA) Penang Chapter. Kegiatan ini merupakan sarana promosi kepariwisataan dengan perkiraan 
pengunjung mencapai ±3,000 trade visitors dan ±50,000 public visitors. Tahun ini Kemenpar telah menyewa lahan 
seluas 62,5sqm (10 booth) dan akan memfasilitasi ± 12 (dua belas) industri pariwisata Indonesia. 
 Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i pelaku industri pariwisata Indonesia 
untuk berpartisipasi pada event tersebut dibawah booth Kemenpar, dan untuk dapat segera mengisi form peminat. 
 
Form Peminat MITM 2017 
 
Batas pendaftaran peminat ditunggu sampai hari Senin, 12 Juni 2017, pukul 15.00 WIB, untuk selanjutnya dari 
Kemenpar akan mengumumkan nama industri yang akan ikut berpatisipasi dalam kegiatan tersebut. 
 
CATATAN khusus untuk industri TA/TO: 

1. Akan diprioritaskan bagi industri TA/TO yang memang sudah memiliki kerjasama dengan Local Agent 
anggota MCTA Chapter Penang, berdasarkan peraturan di Malaysia untuk dapat melakukan direct 
selling selama pameran berlangsung. 

2. Local Agent partner yang diajukan harus memiliki usaha Outbound. 
3. Local Agent partner yang diajukan tidak sedang bermasalah. 
4. Local Agent partner yang diajukan harus juga sebagai Exhibitor pada MITM Penang (sudah membuka 

booth sendiri) berdasarkan peraturan MCTA Chapter Penang. 
5. Diharuskan mengirimkan bukti via email (pameran.asteng@gmail.com), yaitu: LESEN yang masih 

berlaku, dan bukti keanggotaan MCTA Chapter Penang. 
 
Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
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