Deskripsi Konten dan Sub Konten:
1. Home:
Kategori konten yang selalu tampil di halaman pembuka website, yang terdiri dari artikelartikel baru yang di-publish, artikel-artikel yang sebelumnya sudah di-publish, artikelartikel populer yang sudah ter-publish dari beragam konten dan sub konten yang
menarik, menghibur, dan menambah wawasan, dilengkapi beberapa space banner iklan
(artwork atau foto) dan video promo dari klien dan rekanan bisnis.
2. Tourism:
Kategori konten utama yang membahas seputar keberagaman bidang pariwisata yang
terdiri dari beberapa sub konten gabungan sebagai berikut,
(*) Art/ Culture/ Heritage:
berisi artikel-artikel menarik dan menambah wawasan, yang mengulas dan
membahas tentang seni, budaya dan tradisi kehidupan masyarakat di berbagai
daerah di Indonesia, yang terdiri dari beragam suku bangsa dan adat istiadat.

(*) Traveling/ Destination:
berisi artikel-artikel menarik dan menambah wawasan yang mengulas dan
mengisahkan tentang perjalanan liburan dan lokasi-lokasi tujuan wisata yang
terdapat di berbagai daerah di Indonesia.

(*) Objects/ Activities:

berisi artikel-artikel menarik dan menghibur yang mengulas dan mengisahkan
tentang berbagai obyek wisata, wahana wisata, yang tersebar di berbagai
daerah di Indonesia, juga beragam aktivitas yang dapat dilakukan saat berlibur
dan berwisata.

3. Lifestyle:
Kategori konten utama yang mengulas dan membahas seputar keberagaman gaya hidup yang
berlaku dan berkembang di masyarakat, yang terbagi dalam beberapa sub konten sebagai
berikut,

(*) Fashion:
berisi beragam liputan dan ulasan seputar dunia fashion dan segala sesuatu yang
berhubungan dengan dunia fashion.
(*) Treatment:

berisi beragam liputan dan ulasan yang membahas seputar dunia perawatan kesehatan,
kebugaran, kecantikan, dan tips yang berhubungan dengan gaya hidup yang berkembang
di masyarakat.
(*) Techno:
berisi beragam liputan dan ulasan yang membahas seputar perkembangan teknologi dan
beragam produk yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup yang
berkembang di masyarakat.

4. Spotlight:
Kategori konten utama yang mengulas dan membahas beragam tempat menginap,
tempat hiburan, tempat makan, tempat hangout, dan beragam tempat dengan tema
dan konsep dekorasi yang unik, menarik dikunjungi, yang terdiri dari beberapa sub
konten gabungan sebagai berikut,
(*) Hotel/ Resort/ Villa: berisi liputan dan ulasan beragam akomodasi atau tempat
menginap dengan fasilitas dan servis yang lengkap, panorama yang indah, dan
konsep yang tematik dan dekoratif.
(*) Resto/ Café/ Club: berisi liputan dan ulasan beragam tempat makan, tempat
hiburan, tempat hangout, berikut tempat-tempat asik, unik, menarik untuk kulineran,
lengkap dengan sajian beragam menu makanan dan minuman yang lezat dan
menggugah selera.
(*) Instagramable: berisi liputan dan ulasan beragam tempat yang asik, unik, menarik,
untuk didokumentasikan dan di-viralkan, terutama di instagram, dan media sosial
lainnya.

5. Highlight:
Kategori konten utama yang mengulas dan membahas hal-hal yang sedang trend, update,
dan berkembang di masyarakat, yang berkaitan dengan pariwisata dan gaya hidup seharihari, juga hal-hal seru, menarik, dan menambah wawasan, dalam bentuk karya atau
produk unik yang disimpan dan dikoleksi, terdiri dari beberapa sub konten sebagai
berikut,
(*) Trend: berisi liputan dan ulasan beragam hal yang sedang trend, update, dan
berkembang di masyarakat, yang berkaitan dengan pariwisata dan gaya hidup masyarakat
pada umumnya.
(*) Gallery: berisi liputan dan ulasan yang menjelaskan beragam hal seru, menarik, dan
menambah wawasan, dalam bentuk karya atau produk unik dan etnik, yang dibuat,
disimpan, dan dikoleksi.

(*) Hobby: berisi liputan dan ulasan yang menjelaskan beragam kegiatan dan aktifitas
yang seru, asik, menarik, untuk dikerjaan, baik saat sendiri atau bersama teman dan
keluarga.

6. Entertainment:
Kategori konten utama yang meliput dan membahas seputar dunia hiburan yang
menarik, menghibur, dan menambah wawasan, yang terdiri dari berbagai sub
konten sebagai berikut,
(*) Movie: berisi ulasan preview, review film, dan feature tentang segala hal yang
berhubungan dengan dunia film secara menyeluruh.
(*) Music: berisi ulasan preview, review dalam dunia musik, liputan konser musik
dan feature tentang segala hal yang berhubungan dengan dunia musik.
(*) Game: berisi ulasan preview dan review seputar dunia game, dan feature
tentang segala hal yang berhubungan dengan dunia game.
(*) Book: berisi ulasan beragam buku yang baru launching, buku-buku
recommended, buku-buku best seller, yang menambah wawasan saat dibaca dan
menarik untuk dikoleksi.

7. Event:
Kategori konten utama yang meliput dan membahas hal-hal yang berhubungan dengan
beragam kegiatan dan aktivitas yang digelar dalam rangka branding dan promo, yang terdiri
dari berbagai sub konten sebagai berikut,

(*) Primetime: berisi liputan beragam acara dan kegiatan launching produk dan jasa,
peresmian bangunan baru, wahana baru, aktivitas baru, gathering dan anniversary,
premiere film, workshop, dll.
(*) Festival: berisi liputan beragam acara dan kegiatan dengan konsep dan kemasan festival,
pesta seni budaya, dan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan festival itu sendiri,
seperti exhibition, bazaar, dll.
(*) Promo: berisi liputan beragam acara dan kegiatan dalam rangka mempromosikan
sesuatu seperti produk, jasa, atau event promo (in-house) dan paket promo dari beragam
perusahaan.
(*) Issue: berisi liputan on the spot beragam acara dan kegiatan unik, asik, menarik, yang
berhubungan dengan pariwisata dan gaya hidup, dari berbagai daerah di Indonesia.

