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SAMBUT PIALA DUNIA 2014, DOMIKADO HADIRKAN 16 

PEMAIN BOLA LEGENDARIS DI INDONESIA 

 

Jakarta, 24 April 2014 – Dalam rangka menyambut sekaligus mengiringi kemeriahan Piala Dunia 

2014, Domikado selaku pengembang aplikasi yang resmi ditunjuk oleh perusahaan pemegang hak 

penyiaran FIFA World Cup 2014 Brasil untuk versi mobile and broadband Internet di Indonesia 

menghadirkan event Football Legends Tour 2014 yang dipersembahkan untuk ratusan juta penikmat 

sepak bola di Indonesia. Acara yang akan berlangsung pada tanggal 5-7 Juni 2014 ini melibatkan 16 

pemain bola legendaris yang berjaya di piala dunia sebelumnya dan berasal dari 9 klub besar di 

Eropa serta 16 pesepak bola nasional. 

“Selain melakukan pertandingan eksebisi, kami juga sangat menantikan momen untuk 

menghabiskan waktu bersama fans-fans kami dan merasakan atmosfir antusiasme para pecinta bola 

di Indonesia,“ ucap Patrick Viera, mantan pemain timnas Perancis peraih Piala Dunia 1998. 

Beberapa diantara pesepakbola internasional yang dipastikan akan hadir dalam acara Football 

Legends Tour 2014 ialah Luis Figo, Patrick Vieira, Rivaldo, Alessandro Nesta dan Hidetoshi Nakata. 16 

pesepak bola kelas dunia yang pastinya memiliki basis fans fanatik cukup besar di Indonesia ini akan 

hadir dan mengikuti rangkaian acara Football Legends Tour 2014 seperti Meet & Greet, Coaching 

Clinic, Gala Dinner, dan juga akan bertanding melawan tim Indonesia All-Star di Gelora Bung Karno 

pada awal Juni mendatang. Adapun tiket untuk event Football Legends Tour 2014 ini akan mulai 

dijual pada awal bulan Mei 2014 mendatang. 

Luis Figo, mantan Pemain Terbaik Dunia juga menyatakan kegembiraannya dapat bermain kembali 

bersama mantan rekan dan lawannya ketika aktif, “Kesempatan seperti ini sangat langka dimana 

kami semua bisa berkumpul dan bermain bersama kembali. Untuk dapat berada dalam satu tim 

dengan pemain-pemain sekelas Rivaldo, Viera dan Nakata dan masih banyak lagi yang lainnya adalah 

sesuatu yang sangat spesial, baik bagi kami maupun para fans, sampai jumpa di Jakarta pada bulan 

Juni!” 
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Untuk semakin memeriahkan acara utama yang akan berlangsung selama tiga hari tersebut, 

Domikado juga akan menggelar Turnamen Mini Soccer yang diikuti sejumlah klub fans di Indonesia. 

Pertandingan final turnamen ini akan ikut disaksikan oleh para legenda sepakbola Internasional dan 

pemenang akan mendapatkan hadiah untuk menyaksikan Football Legends Vs Indonesia All-Star di 

jajaran kursi VIP Gelora Bung Karno, Jakarta.  

Penggila sepak bola tidak perlu kawatir akan ketinggalan update terkini seputar Piala Dunia 2014 

karena pada saat yang bersamaan Domikado akan meluncurkan versi perdana dari aplikasinya yang 

akan memuat beragam konten seputar entertainment & sports, dimana konten Piala Dunia 2014 

menjadi konten pertama yang hadir dalam aplikasi tersebut. Domikado apps dapat diunduh dengan 

gratis ke dalam smartphone pengguna melalui Google play, Apple Store, Blackberry App World 

maupun situs www.domikado.com. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat menyaksikan tayangan Live 

Streaming tanpa batas, Video on Demand, Top News dan Statistic terbaru dan jadwal pertandingan. 

Semua konten unik yang menghadirkan update terkini dari Piala Dunia 2014 ini akan mulai tersedia 

pada tanggal 5 Mei 2014. 

“Sebagai pengembang aplikasi FIFA World Cup tahun ini, kami menghadirkan tayangan lengkapnya 

dalam versi mobile dan broadband Internet untuk pertama kali di Indonesia, dimana konten unik ini 

hanya tersedia dalam aplikasi Domikado. Melalui peluncuran aplikasi dan 

penyelenggaraan event Football Legendaris Tour 2014 ini, kami berharap dapat semakin 

membangkitkan antusiasme dan kecintaan masyarakat Indonesia akan olah raga sepak bola”, kata 

Faizal Adiputra, Managing Director, Domikado. 

Lebih lanjut Faizal menambahkan, ”Selain memeriahkan gelaran Piala Dunia 2014, tak lupa kami juga 

berencana untuk menggelar program sosial yang khusus dirancang bersama dengan teman-teman 

dari Yayasan Kanker Indonesia - DKI. Hal ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap organisasi 

kemanusiaan lokal yang selama ini telah menjadi wadah yang berperan aktif dalam upaya 

penanggulangan kanker dan sangat berdedikasi melayani dan memberikan semangat kepada 

penderita kanker di Indonesia.”    

***Selesai*** 
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About Domikado 

 
Domikado adalah pengembang aplikasi lokal yang berdiri sejak tahun 2008. Kami adalah sekelompok 

desainer dan pengembang aplikasi di Indonesia yang sangat antusias untuk merealisasikan ide-ide ke 

dalam bentuk produk digital. Baru-baru ini kami mendapatkan penunjukan dari PT. BAP selaku 

pemegang lisensi penyiaran resmi dari FIFA World Cup 2014 Brasil dan PT. CPS selaku pemegang 

lisensi ekslusif penyiaran resmi dari Indonesia Super League untuk versi mobile dan broadband 

Internet di Indonesia. Berbekal beberapa kerjasama lisensi sepak bola di atas, Domikado kemudian 

menciptakan aplikasi Domikado terbaru, dimana masyarakat dapat menikmati konten-konten Piala 

Dunia 2014 dan ISL di dalamnya yang meliputi Live Streaming, Video on Demand, Statistic and Top 

News. Aplikasi yang tersedia di Google Play, Apple App Store dan BlackBerry App World ini siap 

dinikmati mulai tanggal 5 Mei 2014. 

 

Informasi lebih lanjut, kunjungi situs www.domikado.com 

 

Tentang Idepedia 

Idepedia berasal dari kata “Ide” dan “-pedia” yang memiliki makna “solusi Anda di media”. Idepedia 

akan menjadi penghubung Anda, media, dan konsumen di Indonesia. Di Idepedia, Anda dapat 

melihat tim kami bekerja dengan transparan dan efektif tanpa menafikan sisi kreatif—mungkin 

sedikit gila—untuk menemukan solusi bagi Anda. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda cukup duduk 

santai sambil menikmati kopi atau teh, karena kami sudah melakukan semuanya. 

Dalam melayani kliennya, Idepedia menyeimbangkan kemampuan otak kiri dan otak kanan, dengan 

memadukan strategi media, analisa pasar dan konsumen, kreativitas, dan sisi playful tim kami. Di 

Idepedia, kami percaya bahwa media adalah hal yang menyenangkan dan kami membawa 

kesenangan tersebut pada Anda.  

Layanan yang kami berikan pada klien kami meliputi antara lain: media sales and buying, event 

management, brand consulting, creative design, publishing dan new media. 

 

Kontak PR 

Wicaksono Solechan  

wicaksono.solechan@idepedia.co.id 

0811-9119-444 
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RUNDOWN OF THE 2014 FOOTBALL CARNIVAL 

 

APRIL  Week 2nd  -  MAY  Week 4th 

Ticket Sales 

 

MAY  Week 4th 

Domikado Futsal Tournament 

 

JUNE  5th, 2014 

Press Conference tbc 

 

JUNE  6th, 2014 

and Coaching Clinic 

Media Visit at hotel? 

Charity Program 

Afternoon Training 

Gala Dinner 

 

JUNE  7th, 2014 

Football Carnival 

The Macth: World Cup Legends Vs Indonesian All-Stars 

 

*** 

For further inquiries, please contact: 

Wicaksono Solechan 

wicaksono.solechan@idepedia.co.id 

0811-9119-444 

 


