SNEAKYPIECE AGREEMENT

Sneakypiece Artists Project
Bagi Kami, Kebahagiaan adalah hak semua orang. Oleh karena itu, sesuai dengan filosofinya,
Sneakypiece ingin menditribusikan sebanyak mungkin kebahagiaan. Sneakypiece Artists project
telah melengkapi banyak kebahagiaan melalui produk yang menyampaikan pesan-pesan client kami.
Kami pun memfasilitasi artist-artist muda yang berbakat untuk mengembangkan kemampuannya.
Karena kebahagiaan pun milik kita. Oleh karena itu, kami sangat senang mengajak Anda bergabung
menjadi bagian dari Sneakypiece.
Agreement for design collaboration ini dibuat oleh Dena Arief Pradana dan Sneakypiece untuk
kontribusinya pada Sneakypiece Artists project.
Basic Terms and Conditions
1. DEFINITIONS
1.1 Sneakypiece content berarti semua material, informasi, fotografi, tulisan dan creative content yang
disediakan oleh Sneakypiece untuk digunakan sebagai bahan design Artworks.
1.2 Hak Cipta berarti hak eksklusif pencipta terhadap Artworksyang dibuatnya. Sesuai dengan HKI
dan Hak Cipta di Indonesia.
1.3 Artworks berarti hasil karya yang dibuat oleh Artist untuk digunakan oleh Sneakypiece atau
Client. Dibuat berdasarkan Sneakypiece content dalam format yang telah dijabarkan pada bagian
Format.
1.4 Trademarks berarti nama, tulisan, simbol, design, logo atau bentuk lain yang ada dalam Artworks
yang menjadi ciri khas Artist yang bersangkutan.
2. FORMAT
2.1 Format digital: scanned dan/atau trace karya dengan ukuran 300dpi dalam format .png atau
.jpg.
2.2 Format fisik: dalam bentuk artwork menggunakan kertas Art Paper dengan range ukuran
A5-A2.
3. FEES, AND CHARGES
4.1 Fees. Sebagai apresiasi pada Artworks yang dibuat oleh Artist, Sneakypiece menawarkan dua
metode royalty:
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a) Retail price*20%
Sneakypiece memberikan royalty 20% dari harga retail untuk sertiap produk yang diproduksi
menggunakan Artworks yang dibuat oleh artist (dengan perhitungan retail price*20%)
b) Flat rate
Sneakypiece memberikan royalty sebesar Rp. 25.000 untuk setiap produk yang diproduksi
menggunakan Artworks yang dibuat oleh artist.
4.2 Invoices. seluruh royalty yang didapat akan dbayarkan dalam waktu 30 hari. Artist berhak
menyimpan atau mengambil royalty tersebut via transfer Bank. Invoice yang valid adalah invoice
yang produknya sudah diterima oleh client dan transaksi telah tercatat dalam pembukuan
Sneakypiece.
4.3 Charges. Artworks yang tidak selesai tepat waktu berdasarkan waktu yang telah disepakati akan
dikenakan penalty sebesar Rp.5000
5. BENEFITS
Artist yang telah bergabung dalam Sneakypiece Artist project memiliki akses terhadap semua
produk Sneakypiece dengan harga yang lebih murah dan dapat membuat art branch store sendiri
dengan back-up full dari sneakypiece tanpa biaya tambahan.
6.ACCREDITATION/PROMOTIONS
Seluruh display dan publikasi dari Artworks harus mencantumkan trademark Artist. Bentuk, ukuran
dan posisi trademark pada setiap Artworks ditentukan oleh artist, atau disesuaikan dengan kepantasan
desain produk. Artist berhak mempublish Artworks di portfolio dan websites, di galleri, Social
media, exhibition atau pameran dengan maksud recognition of creative excellence atau professional
advancement, serta mencantumkan authorship dari Artworks dengan quotes “in collaboration with
Sneakypiece” pada setiap publikasi.
7. RELATIONSHIP OF THE PARTIES
No Exclusivity. Para pihak mengerti bahwa agreement ini tidak membuat hubungan eksklusif diantara
pihak-pihak yang terlibat. Sneakypiece bebas menawarkan dan membuatArtworks dengan konsep
yang sama, dan Artist pun bebas untuk membuat Artworks diluar kerjasamanya bersama
Sneakypiece.
8. WARRANTIES AND REPRESENTATIONS
Sepanjang pengetahuan Sneakypiece, Artworks yang dibuat oleh Artist tidak melanggar hukum,
tidak mengandung unsur SARA, dan penggunaan Sneakypiece content hanya sebatas bahan-bahan
untuk desain Artworks semata. Penyalahgunaan Sneakypiece content akan ditindak menurut ketentuan
yang berlaku.
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9. TERM AND TERMINATION
9.1 Agreement ini berlaku setelah adanya kesepakatan oleh semua pihak
9.2 Jika ada suatu hal yang tidak tercakup dalam agreement ini, maka pihak-pihak yang terlibat akan
mengkaji ulang agreement dengan membentuk adendum.
9.3 Agreement ini berakhir jika Sneakypiece Artist Project telah selesai atau jika salah satu pihak
memutuskan untuk mengakhiri agreement berdasarkan pertimbangan tertentu dan berdasarkan
kesepakatan bersama. Agreement tidak dapat berakhir jika salah satu pihak masih memiliki
kewajiban yang harus diselesaikan.
9.4 Berakhirnya Agreement ini,maka: para pihak kembali pada keadaannya semula sebelum
agreement ini dibentuk atau, dengan permintaan salah satu pihak, menghancurkan semua
informasi-informasi penting dan rahasia yang berkaitan dengan Sneakypiece Artist Project.
Dena Artist Yudith tri Susetio Sneakypiece Produk Manager
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