FAQ Lomba Menulis #GrasindoFictionSweek
1. Bagaimana saya tahu jika cerita saya berpartisipasi dalam lomba?
Selama cerita Anda ditandai dengan benar, maka cerita telah berpartisipasi. Jika Anda
melihat tag di halaman cerita Anda, artinya anda sudah berpartisipasi. Jika cerita Anda muncul
setelah mengetik #GrasindoFictionSweek di ‘Pencarian’ atau ‘Search’, artinya cerita sudah
berpartisipasi. Jika tidak yakin, hubungi kami melalui Facebook dan kita akan mengecek hal ini.
2. Bagaimana saya menambahkan tag dan mengedit cerita saya?
Anda harus menambahkan tag #GrasindoFictionSweek pada bagian Rincian Cerita/Story Details anda
(jangan lupa untuk klik Enter setelah mengetik hashtag). Untuk setiap kontes, anda bisa mengedit
cerita sebanyak apapun yang anda inginkan sebelum batas waktu yang ditetapkan.
Untuk mengakses cerita anda: silakan masuk, pilih ‘cerita saya’ dan klik pada cerita anda. Untuk
mengedit judul/deskripsi cerita, pilih menu 3titik di Dasbor Cerita/Story Dashboard anda dan klik
Edit dasar cerita.
Untuk mengedit tags/rincian cerita lainnya, pilih menu 3titik di Dasbor Cerita anda dan pilih Rincian
Cerita.
3. Apakah cerita saya harus diterbitkan lagi di Sweek?
Manggunakan cerita yang pernah diterbitkan di platform lain atau di blog pribadi diperbolehkan
dengan syarat cerita harus diterbitkan ulang di Sweek. Tidak diperbolehkan menggunakan cerita
yang pernah diterbitkan oleh penerbit lain. Cerita lama yang sudah diterbitkan di Sweek juga boleh
diikutkan ke dalam lomba asalkan cerita dikirimkan kembali di Sweek sebagai cerita baru.
4. Dapatkah saya mengedit cerita saya setelah menerbitkannya?
Ya, itu diizinkan hingga batas waktu; 20 Juni 2018 23:59 WIB.
5. Bisakah saya mengirimkan beberapa naskah?
Ya. Peserta boleh berpartisipasi dengan lebih dari satu cerita
6. Apakah ada batasan kata?
Cerita harus memiliki minimal 25.000 kata
7. Bagaimana saya dapat berbagi cerita saya dengan teman dan keluarga?
Melalui 'Dasbor Cerita' atau ‘Story Dashboard’ klik menu pada bagian kanan atas dan pilih opsi
‘Share my Story’ atau ‘Bagikan Cerita Saya’. Anda dapat membagikannya langsung melalui media
sosial atau dengan membagikan URL/tautan cerita Anda.
8. Di mana saya dapat mempromosikan cerita saya dan bagaimana cara mendapatkan lebih
banyak pengikut?
Anda dapat membagikan cerita Anda melalui social media Anda sendiri, melalui grup pembaca dan
penulis, dan dengan komunitas Sweek. Anda dapat menempatkan URL/tautan di bagian 'Promosikan
Ceritamu’ untuk #GrasindoFictionSweek yang terdapat pada aplikasi Sweek.

