
 

 

 

UNTUK SEGERA DISIARKAN 

 

PERSIAPKAN DIRI ANDA UNTUK MERASAKAN PENGALAMAN 

BERKENDARA YANG LUAR BIASA DENGAN VIRTUAL REALITY  

‘FOX – THE WALKING DEAD VR EXPERIENCE  

PERSEMBAHAN DARI FOX. 

 

Seiring dengan peluncuran rangkaian serial terbaru dari acara The Walking 

Dead, Fox akan membawa seluruh penggemar ke dalam dunia  

wabah zombie. 
 

The Walking Dead Season 7 akan tayang perdana  

pada tanggal 24 Oktober 2016. 

 

JAKARTA – 21 OKTOBER 2016 – “Jadi siapa yang telah Negan Bunuh?” Ini menjadi 

pertanyaan dari seluruh penggemar The Walking Dead di seluruh dunia, dari sisa adegan 

yang menegangkan pada detik-detik terakhir dari tayangan The Walking Dead Season 6 pada 

awal tahun ini. Namun, seluruh penggemar setia The Walking Dead tidak perlu lagi untuk 

menunggu lebih lama, karena The Walking Dead season 7 yang akan tayang perdana di FOX 

pada tanggal 24 Oktober 2016 jam 20:00 WIB, bersamaan dengan jadwal penayangannya di 

Amerika Serikat. 

 

Untuk memulai rangkaian season terbaru ini, FOX memperkenalkan secara eksklusif „FOX  - 

THE WALKING DEAD VR EXPERIENCE‟ dengan menggunakan teknologi VR yang akan 

membuat penggemar The Walking Dead di seluruh dunia mampu merasakan dan hidup di 

dunia yang penuh dengan zombie. “Anda telah salah memilih hari untuk terjebak dalam 

kemacetan…” dikutip oleh FOX sebagai ulasan awal dari aksi ini. Bekerja sama dengan 

Samsung dan Uber, FOX memberikan kesempatan kepada seluruh penggemar The Walking 

Dead untuk dapat merasakan sensasvi berkendara di tengah lautan zombie, seperti yang 

sering ditunjukkan dalam adegan di film ini dengan menggunakan teknologi Virtual Reality 

(VR), yang tentunya dapat memberikan sensasi berkendara yang tak terlupakan bagi Anda.  

 

 

 



 

 

 

Lesley Simpson, Marketing Manager, FOX Networks Group Indonesia, mengatakan bahwa 

acara ini bertujuan untuk dapat membangkitkan semangat para penggemar setia maupun 

penggemar baru The Walking Dead. 

 

“Acara ini khusus dibuat untuk para penggemar The Walking Dead di Asia Tenggara dengan 

menjadikan ASEAN sebagai latar pengambilan konten-konten gambar pada VR. Kita ingin 

menarik para penggemar baru ke dalam dunia The Walking Dead sekaligus meningkatkan 

rasa penasaran pada penggemar setia kami yang telah mengikuti rangkaian serial The 

Walking Dead selama 6 musim, dimana episode terakhir dari musim lalu berakhir dengan 

sangat menegangkan. Seluruh penggemar The Walking Dead akan kami takjubkan dengan 

pengalaman VR ini, mereka juga dapat menyaksikan kutipan dari adegan – adegan mengenai 

alur cerita pada serial terbaru kami, yang memang sengaja kami masukkan sebagai konten di 

dalam VR. Pastikan Anda menyaksikan keseluruhan dari pengalaman VR ini!” 

 

Dikutip dari sebuah serial buku komik karya Robert Kirkman, The Walking Dead merupakan 

acara serial drama dengan penghargaan - penghargaan yang telah menjadi fenomena dunia, 

seiring dengan usaha untuk bertahan hidup dari Rick Grimes dan kelompoknya di tengah 

kesengsaraan akan kemunculan fenomena zombie dalam akhir dari dunia. 

 

 

FOX –The Walking Dead VR Experience akan diselenggarakan di Tribeca - Central Park 

Mall Jakarta, mulai tanggal 21 Oktober sampai 23 Oktober 2016. Para penggemar The 

Walking Dead dapat merasakan pengalaman Uber Zombie dengan memesan lewat 

aplikasi Uber dengan menggunakan kode UBERTWDONFOX. 

 

 

Saksikan The Walking Dead Season 7  

Pada tanggal 24 Oktober 2016, 20:00 (hari yang sama dengan AS) 

Eksklusif di FOX 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ikuti FOX TV untuk informasi lebih lanjut mengenai The Walking Dead dan hiburan - hiburan terbaik lainnya: 

 

Facebook @FoxTVAsia 

Instagram @fox_asia 

YouTube Fox TV Asia 

Twitter @FOXTVAsia 

Hashtags #TheRidingDead, #FOXTWDVR, #TWDonFOX, #TheWalkingDead 

 

### 
 
TENTANG FOX 
FOX merupakan saluran unggulan dari FOX Networks Group yang menyajikan program hiburan bagi penonton 
internasional dengan “The Best. First”. Brand ini, identik dengan hiburan dari Hollywood, yang menghibur dengan 
jadwal programing yang bervariasi. Mulai dari komedi, drama, fiksi ilmiah, aksi dan animasi. FOX secara eksklusif 
membuat program seri seperti The Simpsons, The Walking Dead, Outcast dan seterusnya. Sebagai saluran 
linear melalui aplikasi FOX Play yang dapat digunakan dalam 31 bahasa lokal di lebih dari 255 juta saluran di 
seluruh Negara di luar AS, dimana hal ini merupakan sinergi global. FOX menjadi pionir dalam membuat serial, 
dan tetap menjadi satu-satunya jaringan internasional yang mampu meluncurkan serial televisi di seluruh dunia 
dengan jadwal penayangan yang sama dengan AS yang diluncurkan pada bulan Aguatua 1993.  
 
 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 

 

Lesley Simpson 

MARKETING MANAGER | FOX Networks Group INDONESIA 

LESLEY.SIMPSON@FOX.COM | +62 21 5795 2550 EXT 120 
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