
Discovering Indonesian Ghosts One Location At A Time
Tour de Horror adalah sebuah perjalanan menakjubkan untuk menjelajah tempat-tempat misterius dan berhantu di seluruh
Indonesia demi memperoleh petualangan yang berasal dari dunia lain. Perjalanan ini merupakan gagasan Jenny Jusuf, penulis dari
Indonesia, dan Derek Freal, travel blogger bule yang mengkhususkan diri di Indonesia. Mereka ingin menginspirasi lebih banyak
orang Indonesia untuk menjelajahi negeri dan mengunjungi lokasi-lokasi yang mengagumkan (sekaligus angker) yang terdapat di
semua pulau. Setelah menelusuri Jawa, kami akan beralih ke Sumatera, disusul Sulawesi.

About The Duo
JENNY JUSUF DEREK FREAL
Jenny adalah seorang penulis dan
blogger yang berdomisili di Bali. Ia
mengawali karirnya sebagai penulis
dengan mempublikasikan
tulisan-tulisannya secara rutin di blog
pribadinya, yang kini telah memiliki
ribuan pembaca setia. Kecintaannya
pada dunia tulis-menulis membuat
Jenny memperkaya diri dengan
merambah berbagai bidang, termasuk
editorial, jurnalisme, penulisan skenario,

dan tentunya, media sosial.
Sejak kecil Jenny gemar menonton film horor lokal, dan
kota-kota yang terkenal dengan situs berhantu selalu
mengusik keingintahuannya. Saat beranjak remaja Jenny mulai
menjelajah berbagai kota di Indonesia, namun belum memiliki
keberanian untuk mengunjungi tempat-tempat seram seorang
diri. Tour de Horror yang merupakan gabungan dari dua
dunia yang dicintainya—traveling dan spiritualisme—adalah
perjalanan impian yang akhirnya berhasil ia wujudkan.
Perempuan yang lahir di Jakarta dan bercita-cita menulis
naskah film layar lebar ini belum lama memilih Ubud sebagai
rumah keduanya, di mana ia bisa puas berkhayal dan menulis
sambil memandang sawah, meneguk air kelapa langsung dari
buahnya, dan mendengarkan suara jangkrik, katak dan
gemercik air sungai.

Derek mengucapkan selamat tinggal
pada karir di dunia korporat yang
menjanjikan di negara asalnya, Amerika
Serikat, pada tahun 2009 untuk
menjelajahi dunia. Setelah menyadari
bahwa ia tidak mungkin lagi menjalani
pekerjaan yang normal dan mengejar
‘Impian Amerika’, Derek mulai
menjadikan travel writing sebagai
sarana untuk menginspirasi dan
memotivasi orang-orang lain.

Kini, Derek dengan bangga menyebut Indonesia sebagai
rumahnya dan menjadi semakin mirip orang Indonesia sejati.
Cita-citanya adalah menyoroti tempat-tempat menakjubkan
yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Indonesia dan
menunjukkan pada wisatawan asing bahwa Indonesia memiliki
banyak hal yang bisa ditawarkan selain Bali, dan pada saat yang
sama meyakinkan masyarakat Indonesia untuk mengeksplorasi
negara mereka.
Berkat film parisiwata yang dibintanginya bersama Riyanni
Djangkaru dan penampilannya di New Famili 100, Derek tidak
saja memiliki jaringan yang luas di Indonesia namun juga telah
menarik perhatian para pembaca yang dengan setia mengikuti
perjalanannya di Indonesia. Melalui Tour de Horror, Derek
ingin melukiskan betapa menjelajah Indonesia merupakan
sesuatu yang amat menggairahkan.
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Bagian Pertama: Jawa
Jenny dan Derek akan berangkat dari Bali pada tanggal pertengahan Mei dan memulai perjalanan ke arah timur untuk mengunjungi
delapan kota yang berbeda dan menjelajahi 16 lokasi berhantu di Pulau Jawa. Beberapa di antaranya sangat terkenal, seperti Lawang
Sewu, dan sisanya merupakan tempat-tempat angker yang tidak terlalu dikenal di luar daerah yang bersangkutan.

Setelah Jawa, Tour do Horror akan bergerak ke Sumatera dan Sulawesi. Lokasi dan jadwal perjalanan untuk daerah-daerah ini
sedang dalam tahap penyusunan.

Rincian Tambahan & Peluang Sponsor
Video klip singkat akan di-upload ke YouTube selama perjalanan untuk menjaga keterlibatan para penonton/pembaca dan
meningkatkan eksposur Tour de Horror di media sosial. Status Twitter yang berkaitan dengan Tour de Horror akan dipublikasikan
secara rutin selama perjalanan dengan menggunakan tagar #tourdehorror, dan keberadaan setiap sponsor yang terlibat akan
disebutkan.

Sebagai blogger dan aktivis digital profesional dengan ribuan pembaca, Jenny dan Derek terbiasa berkicau di Twitter mengenai
berbagai lokasi yang mereka kunjungi, mempromosikan bisnis di Instagram, dan banyak lagi. Sebagai travel blogger profesional
Derek juga aktif menggunakan Google+ dan Foursquare, menulis review di blog dan/atau menulis untuk komunitas traveling,
serta memberikan petunjuk kepada para pelancong mengenai tempat-tempat yang harus disinggahi, makanan yang harus dicoba
dan hal-hal yang perlu dilakukan dalam kunjungan mereka.

Jika memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi
Jenny di info@jennyjusuf.com atau Derek di Derek4Real@theHoliDaze.com


