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BERITA SIARAN 

UNTUK DISIARKAN SEGERA 

 

ASIA’S NEXT TOP MODEL KEMBALI HADIR DI STAR WORLD, JANUARI 2014! 

Season 2 akan menampilkan para tokoh mode sebagai juri. 
 

 

JAKARTA, 11 Januari 2014 – FOX International Channels (FIC) Asia kembali 

memanjakan para penonton Asia dengan menghadirkan seri realita di televisi, Asia’s Next 
Top Model Season 2 (AsNTM S2).  Acara ini merupakan adaptasi dari tayangan 
America‟s Next Top Model versi Asia yang terdiri dari 13 episode, diikuti oleh 16 calon 
model muda, cantik dan ambisius dari 12 negara yang berbeda. Dimana mereka akan 
berkompetisi satu sama lain untuk menjadi wajah Asia berikutnya. 
  
Mengikuti kesuksesan rating dari musim sebelumnya yang mencapai jumlah penonton 
regional lebih dari 39 juta, musim kedua akan lebih menunjukkan talenta para peserta dari 
12 negara di Asia. Di Musim kedua, Star World menjadi pemegang hak keseluruhan dari 
acara ini. Acara realitas Asia yang paling menarik dan mempesona akan kembali disiarkan 
di salah saluran hiburan berbahasa Inggris nomor satu di Asia, Star World. 
 
Seri realita ini dibiayai oleh FIC Asia dan diproduksi oleh ActiveTV, seluruh kegiatan 
produksi pada musim ini akan dilakukan di Malaysia. Nadya Hutagalung & Joey Mead 
King akan kembali hadir sebagai juri penilai pada musim ini. 
 
Untuk mempromosikan serial realita ini di Indonesia, tim FOX International Channels 
Indonesia melakukan serangkaian aktivitas “kampanye gerilya” bersama para model di 
sejumlah mal di Jakarta. Turut bergabung juga bersama mereka, dua kontestan Asia‟s 
Next Top Model asal Indonesia, Janice dan Bonadea. Aktivitas ini dilakukan untuk 
mengenalkan serial realita ini sekaligus kontestan Asia‟s Next Top Model asal Indonesia 
kepada para penonton Star World di Indonesia. 
 
“Mengikuti kesuksesan Asia’s Next Top Model Season 1, dengan 39 juta orang penonton 
yang menakjubkan, kami sangat percaya diri bahwa Season 2 akan menampilkan 
kesuksesan yang sama, atau bahkan lebih baik” ujar Cam Walker, Vice President, 
Territory Head of FOX international Channels untuk wilayah Indonesia.  
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“Kami sangat senang menyambut penayangan Asia’s Next Top Model S2 di Star World 
dan kami ingin acara ini disambut dengan baik oleh para penonton di Indonesia. Oleh 
karenanya kami melakukan berbagai aktivasi untuk lebih mengenalkan serial realita ini 
kepada khalayak Indonesia”. ujar Tiara Sugiyono, Senior marketing Executive FOX 
International Channels untuk wilayah Indonesia. 
 
 Asia’s Next Top Model Season 2  tayang perdana di Asia pada 8 Januari 2014 lalu, dan 
akan tayang setiap hari Rabu pukul 20:40 WIB. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan 
kunjungi www.starworldasia.tv/AsiaNTM2.  
 

### 

 

Tentang FOX International Channels 

FOX Internatinal Channels (FIC) adalah bisnis multimedia 21st Century FOX. Kami mengembangkan, 

memproduksi dan mendistribusikan lebih dari 300 hiburan, faktual, olahraga, film dan saluran gaya hidup di 

seluruh Amerika Latin, Eropa, Asia dan Afrika dalam 48 bahasa yang secara mayoritas dimiliki. Jaringan-

jaringan ini, mobile, non- linear dan high definitions terkait yang mencapai lebih dari 1.6 juta secara kumulatif 

rumah tangga di seluruh dunia. Di Asia FIC mengoperasikan dan mendistribusikan lebih dari 30 merk 

saluran, termasuk FOX, STAR dan National Geographic dengan lebih dari 100 saluran melintasi 14 wilayah. 

Sebagai jaringan TV berbayar terkemuka di kawasan, kami mencapai lebih dari 50 juta total pelanggan di 

seluruh Asia Pasifik dan Timur Tengah dengan kantor di Hong Kong, China, Taiwan, Jepang, Korea, 

Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, India, Australia, Selandia Baru dan Uni Emirat 

Arab. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.foxinternationalchannels.com 

 

Tentang Star World 

Star World, adalah saluran hiburan dan gaya hidup no.1 di Asia. Ditargetkan untuk penonton wanita modern 
dengan jangkauan umur 18-24 dan 25 - 34, Star World menawarkan konten hiburan eksklusif dengan 
berbagai jenis genre (komedi, drama, reality dan acara pencarian bakat serta acara penganugerahan). 
Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi http://www.starworldasia.tv/ 
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi: 
 

FOX International Channels  

 
Tiara Sugiyono 
Senior Marketing Executive 
DID: +62817858929 
Email: tiara.sugiyono@fox.com 
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Lahir di Sydney dari Ibu asal Australia dan Ayah asal Indonesia, karir Nadya dimulai 

ketika dia berumur 12 tahun, ketika dia terbang ke Tokyo untuk mengejar karir 

sebagai model. Penampilannya yang menarik dan kepribadiannya yang 

menyenangkan membawa banyak kerjasama baginya dengan media internasional 

terkenal. Ketenangan dan kepercayaan dirinya di depan kamera kemudian 

memperkukuh kesuksesannya sebagai pelopor VJ di MTV‟s Asia yang menghibur 

lebih dari 70 juta penonton di seluruh Asia. 

 

Sebagai salah satu wajah Asia yang paling dikenal, Nadya mencurahkan waktu dan suaranya untuk 

lingkungan. Dia menjadi berita utama dengan membangun rumah ramah lingkungan pertama di Singapura 

dari awal, pekerjaan yang membutuhkan waktu 3 tahun (dan masih terus berlanjut, tambahnya). Pekerjaan 

ini merupakan pekerjaan favorit Nadya sejauh ini, Green Kampong, yang menjadi sumber online untuk 

semua orang yang mencari informasi dan berita mengenai hidup berkelanjutan. Pekerjaan membela 

lingkungan Nadya telah menarik banyak perhatian, asalah satunya dari CNN, yag menobatkannya sebagai 

“20 besar Orang Paling Berpengaruh di Singapura” pada tahun 2009. 

  

Nadya juga terpilih sebagai salah satu pembuat gaya terdepan di Asia oleh majalah Asiaweek, sejajar 

dengan Dalai Lama, Michelle Yeoh dan Chow Yun Fat, untuk kemampuan spesialnya untuk menginspirasi 

dan mempesona. Campuran alami antara kepercayaan diri, humor dan kemampuannya dalam dunia 

hiburan, membuat nya berhasil menjadi pemenang dari “Best Light Entertainment Presenter Award” di Asian 

Television Awards di tahun 1997. Pada tahun yang sama, Nadya terpilih sebagai “Showtime Personality of 

the Year” oleh The New Paper Singapore dan juga terpilih sebagai wanita tercantik di Singapore oleh 

pembaca Female Magazine. Nadya juga termasuk dalam salah satu dari sepuluh “Shining Stars” di Televisi 

Indonesia oleh Tabloid Bintang. 

 

Nadya sangat senang bergabung dengan tim Asia‟s Next Top Model yang dianggapnya sebagai 

kesempatan untuk memberikan perbedaan dan inspirasi bagi para model muda di seluruh Asia.  

 

 

  

NADYA HUTAGALUNG 
 
Photo credit: Toon Liang / Light Spade 
 
Supermodel, VJ, Aktris, Perancang Perhiasan, Pejuang Lingkungan 
_________________________________________________________________ 
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- 
Penuh gairah, berjiwa sosial, terpelajar, pecinta benda mengkilat dan berbulu, 
dalam kesempatan tertentu – Wonder Woman. 
  
Dia adalah Joey Mead. Namun semua orang sudah mengenalnya. Untuk 
tambahan informasi, Joey memiliki karir yang sangat gemilang dalam dua dekade, 
dan terus bersinar sampai sekarang. 
  

Hubungan cinta antara kamera dan Joey dimulai dari kemunculannya di ruang tamu kami sebagai orang 
Filipina pertama yang menjadi VJ Internasional untuk Channel [V] (1997-2001). Joey memiliki pesona yang 
melekat, akal yang sangat tajam, selera humor yang menakjubkan, gabungan pembawaan gaya eksotis 
yang mematikan dalam pekerjaannya. Segala pekerjaan penting hosting, seperti X-Music Los Angeles 
(2003), siaran perdana yang panjang dari EBuzz AXN (2005), Starhub World Cup host (Singapore 2006) 
dan "the Face" dari HBO (2010). 
 
Sebagai VJ (kembali pada saat menjadi “VJ” sangat terpandang) Joey berhasil mewawancara „One Hit 
Wonder” yang melewati Asia. Berita hangat saat itu, termasuk NSYNC, 98 Degrees, Human Nature, Color 
Me Bad, BoyZone dan banyak hal lain. Sejalan dengan perjalanan Joey membangun karir musiknya, ia juga 
sama tertariknya dengan adegan-adegan Hollywood. Joey berhasil mewawancara Keanu Reeves, Morgan 
Freeman, Christian Bale, Ken Watanabe, Liam Neeson, Katie Holmes & Direktur Francis Lawrence & 
Christopher Nolan, dan semuanya merupakan “hal popular” di internet. 
  
Tidak perlu diragukan lagi, bahwa Joey Mead merupakan host yang paling digemari utuk acara hosting 
siaran langsung. Tidak ada orang yang mampu memimpin penonton, mengatur nada, menyimpan produksi 
perusahaan dan membuat klien sangat puas seperti Joey. Segala acara mode besar akan melibatkan Joey 
Mead sebagai kepalanya.  
 
Bekerja di L.A. & NYC dibawah naungan Ford Agency, Joey sekarang kembali ke dalam dunia yang sangat 
ia cintai dalam mengajarkan masuk dan keluarnya etiket model runway dan hosting. 
  
Teman berbulu kami yang berkaki empat juga diuntungkan oleh wanita berhati baik dari Joey Mead. Ia 
merupakan pendukung setia dari hak binatang. Joey juga merupakan anggota utama P.A.W.S. rasa cinta 
nya kepada anakanak juag ditunjukkan melalui partisipasinya dalam Chosen Children's Village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOEY MEAD KING 
 
Photo credit: Toon Liang / Light Spade 
 
Super model Internasional, pelatih & juri tambahan untuk AsNTM Season 1 , 
VJ, Presenter TV. 
__________________________________________________________________ 


