Ingin menjadi salah satu dari Tim Redaksi
Wisata-Buku.Com?

Cara menjadi bagian dari Tim Redaksi:
- Bersedia membuat dan mengirimkan resensi minimal 1 minggu 1 resensi
secara berkala. (buku-buku yang telah diresensi, jika memungkinkan agar dapat
dikirimkan cetak cover atau sampulnya (dalam format JPEG, BMP, GIF, dll) ke
redaksi@wisata-buku.com
- Genre buku yang diresensi dibebaskan sesuai dengan minat Anda sebagai
peresensi/ kontributor/Tim Redaksi.
- Profil Anda akan dicantumkan di situs Wisata-Buku.Com sebagai salah satu
dari Tim Redaksi kami, jika sudah meresensi dan mengirimkan minimal 20
jumlah resensi.
- Sebaiknya, buku-buku yang diresensi dan dikirim adalah yang belum
pernah diresensi di Wisata-Buku.Com. (dapat diperiksa sebelumnya melalui
“Search Engine” kami). ( PENTING: jika buku sudah pernah diresensi di
Wisata-Buku.Com, maka resensi tersebut tetap (bisa) di-upload ke
Wisata-Buku.Com dengan catatan konten tidak duplikat/ sama.
- Format resensi harus sesuai dengan yang telah ditentukan. (baca info
lengkap)

Keuntungan menjadi bagian dari Tim Redaksi:
- Profil akan dicantumkan di situs Wisata-Buku.Com sebagai salah satu dari
Tim Redaksi.
- Akan mendapatkan e-mail account; nama.peresensi at wisata-buku dot
com dengan kapasitas 25 MB (sesuai kebijakan Wisata-Buku.Com). Untuk
e-mail account ini agar dapat digunakan hanya untuk keperluan korespondensi
antar anggota Wisata-Buku.Com dan sarana promosi oleh Anda kepada pihak lain
secara sopan dan bertanggung jawab –bukan untuk aktifitas spamming –
(Perhatian!!! Gunakan e-mail account ini dengan bijaksana, dan
tolong untuk tidak diikutsertakan di milling-list apapun & manapun Pelanggar akan dikenakan sanksi langsung dan tegas).
- Setelah menjadi bagian dari Tim Redaksi, Wisata-buku.Com akan
mengirimkan buku-buku kepada para peresensi/ kontributor/Tim Redaksi untuk
diresensikan.

Keterangan tambahan:
- Wisata-Buku.Com berhak melakukan penyuntingan isi resensi sebelum
ditampilkan online.
- Jika Kontributor sudah tidak aktif selama 6 bulan (tidak mengirimkan
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resensi selama waktu atau dalam jangka waktu tersebut), maka Wisata-Buku.Com
berhak untuk mencantumkan periode aktif kontributor tersebut pada profilnya.

TimWB
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