Konferensi Global Edwards
Lifesciences 2019
Case Study

Congress Rental Indonesia mendukung Konferensi Edwards Lifesciences
Edwards Lifesciences adalah perusahaan peralatan medis dari Amerika Serikat, yang khusus menyediakan katup jantung
buatan dan monitoring hemodinamik. Grand Hyatt Bali menyambut delegasi dari Cina dan Jepang untuk menghadiri
Konferensi Edwards Lifesciences Global. Konferensi selama dua hari tersebut didukung oleh peralatan Sistem Interpretasi
Simultan dari Congress Rental.
Sesi pleno dimulai di Grand Ballroom yang kemudian dibagi menjadi tiga ruangan untuk mengakomodasi tiga seminar
berikutnya, secara bersamaan. Beberapa rapat juga diadakan di tiga ruangan yang berbeda. Tabanan Room dilengkapi
dengan 1 booth, Karangasem Room dilengkapi oleh 2 booth, sementara Bangli Room berisikan sebuah tabletop booth. Secara
umum, Congress Rental tidak menyarankan penggunaan tabletop booth karena booth ini tidak kedap suara serta dapat
mengganggu delegasi. Namun demikian, penggunaan tabletop booth pada acara ini sesuai dengan penataan ruangan dan
permintaan klien. Klien mendatangkan penerjemah dari Jepang dan Cina.
Klien mendistribusikan receiver dengan cara memindai setiap tanda pengenal peserta dan mencocokkannya dengan label
yang tertera pada receiver. Sejauh ini, sistem pemindaian tersebut adalah sistem yang paling efektif; tak ada receiver Bosch
yang hilang.
Terdapat tiga teknisi yang bertugas sepanjang acara untuk mendukung sesi pleno, breakout, serta untuk menyediakan
bantuan bagi para penerjemah. Ketiga teknisi kami menjamin pengendalian masalah yang mungkin terjadi, sebelum para
delegasi bahkan menyadari adanya masalah.

Tantangan Selama Acara
Sebelum hari penyelenggaraan konferensi, Congress Rental melakukan kunjungan ke venue. Tim kami
mengidentifikasi adanya keterbatasan ruangan bagi booth penerjemah di ruangan sesi pleno. Booth biasanya
dipasang pada lantai yang sama dengan podium. Namun dikarenakan keterbatasan ruangan, booth lebih cocok
untuk ditempatkan di balkon lantai atas yang menghadap ke podium. Untuk memudahkan para penerjemah, kami
memasang monitor LED di tiap booth agar presentasi acara terlihat jelas oleh para penerjemah. Grand Hyatt
memberi pujian atas penataan Sistem Interpretasi Simultan yang tidak mencolok namun bekerja sangat efektif
dalam Grand Ballroom.
Acara ini berjalan dengan sukses dan klien berterima kasih kepada Congress Rental untuk layanan dan presentasi
yang luar biasa.

Equipment:
8 x Audi Pack Booths - ISO 4043 Compliant 1 x
Table Top Booth
500 x Receiver dan Headphones
16 x Interpreter Desks
9 x Infrared Radiators
Penyedia dan Operator Sistem:
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