


Dong-Dong Seong yang tinggal bersama dan bergerak mengikuti aliran laut.

Teman-teman Dong-Dong Seong menerpa ombak

dipimpin Dr. Kura-kura dan melindung serta menjaga laut

dari komplotan Rojo yang ingin merampasnya.

Dr. Jenius yang datang dari sungai Amazon ‘Boto Paus Pink’,

Ratu petualangan yang datang dari sungai Jang china ‘Bao Lumba-Lumba Emas’,

Don Quixote berani dari kutub utara ‘Monodon Lumba-Lumba Unicorn’,

Soprano laut dari kutub utara ‘Beluga Lumba-Lumba Putih’,

Koki dari Samudera Pasifik ‘Yawn Paus Besi’

Yuk kita telusuri pengetahuan ajaib yang tersembunyi di dalam laut yang tak kita ketahui

dan cerita petualangan banyak dan seru yang terbentang di dalam laut.

“Dong-Dong~ Bukalah pintu Dong-Dong~”
“Teman-teman main yuk~!”



Creative Bomb

■ Si Lumba-Lumba Cilik, Boto dan Bao (Little Dolphins, Boto and Bao)

Animasi TV

- Animasi Korea-Cina

- Total130 episode

season (5)

Konten Pintar

- Konten interaktif Boto

- Aplikasi AR Boto

- Aplikasi game

belajar Boto

Bisnis Ruang

- Kids cafe Boto

- Aquarium

- Kit interior Boto

Bisnis Pendidikan

-Musical inggris Boto

-Piano ajaib Boto

-Coding lala Boto

Produk Berbentuk 

Karakter

- Mainan

- Produk keseharian

- Produk musiman

- Penginapan

- Minuman



1. Animasi TV< Boto and Bao > : Total 130 episode (season 5)

Season 1
(Sedang Disiarkan)

Episode : 20 Ep.

Waktu : 11Menit

Target : Umur 4-6

Disiarkan di Animax

Korea

Disiarkan di CCTV Cina

Kontrak dengan

True Vision Thailand

Season 2
(Sedang Disiarkan)

▪ Keunggulan animasi Boto

① Menjadi karakter healing bagi anak-anak dan mamahnya

dengan bentuk bulat menggemaskan

② Penyediaan info dalam laut ajaib per episode : Format Ensiklopedia

③ Mengandung pesan pelajaran bahwa semua teman dari dalam laut

adalah sebuah harta bagi semua anak kita

Pengenalan Konten

Season 3
(Selesai Produksi)

▪ Season 4 (26 episode) telah selesai diproduksi.

▪ Target selesai hingga season 5 total 130 Ep di tahun 2021

▪ Project finance animasi bioskop tahun 2021

(Boto and Bao )

Episode : 26 Ep

Waktu : 11 Menit

Target : Umur 4-6

Disiarkan di Animax

Korea

Disiarkan di CCTV Cina

Episode : 26 Ep

Waktu : 11 Menit

Target : Umur 4-6

Disiarkan di Animax

Korea

Disiarkan di CCTV Cina



BOTO

Si cerdas Boto yang selalu ingin tahu

tentang ekosistem laut dan kehidupannya.

Banyak yang ia ketahui dan ia selalu

hidup memegang buku ensiklopedia.

Menceritakan cerita ajaib dari dalam laut

ke teman-temannya.

“(Di dalam desa dasar laut)
ada si kecil batu karang, rumput laut, 
kastanye laut, semuanya berharga,”

“Dr. Kura-kura, aku ingin tahu!”



BAO

Laut adalah ruang penuh keseruan bagi Bao.

Gua bawah laut, tebing lahar, kapal

harta karun tua…

Hari ini berpetualang membawa tas dan 

peta petualang.

Bao adalah teman yang selalu positif

dan perhatian.

“Yuk pergi berpetualang!”
“Kamu memang teman yang baik!”
“Anak-anak yuk main~”



MONODON

Monodon, lumba-lumba unicorn yang 

punya tanduk keren.

Penuh keberanian dan kepercayaan diri,

Kadang gegabah seperti Don Quixote.

karena sifat yang nekat

kadang membuat masalah,

Meski kadang menyakiti temannya

dengan kata-kata terlalu jujur

tidak bisa melihat teman susah,

tidak bisa diam akan suatu pelanggaran.

“Rojo, tidak akan berhenti!”
“Akan kulakukan!”
“Serang!”



YAWN

Yawn, teman yang membantu temannya

yang keras bagaikan batu.

biar lambat, antara ada dan tiada

jika ada temannya yang kesusahan

ia muncul dimanapun

kadang memakai gelembung udara,

suka memasak untuk teman

mie goreng rumput laut, nasi goreng grill

sup rumput laut, dsb.

‘Dor~ (bunyi gelembung udara pecah)’
“(pelan-pelan) Teri~Ma~Kasih~” 



BELUGA

Beluga, tidak hanya punya suara indah

yang disebut-sebut Canaria laut

namun juga rupa yang menawan.

sifat lugu seperti parasnya yang putih

kadang membuat hati temannya luluh

karena pesonanya yang indah.

“Aduh, kenapa cantik sekali!”
“Cantiknya~”
“♪ Dong-Dong~ Bukalah pintu Dong-Dong! ♬ ”



ORCA

Orca, si nakal yang kuat dari kutub selatan

beda dengan parasnya yang penakut saat

masih kecil, oleh karenanya ada memori tidak

baik tentang kutub selatan.

Tidak bisa akrab dengan teman lainnya,

meski sering usil ke teman lainnya,

ia sebenernya ingin bermain dengan yang lain

ingin mendapat perhatian.

“(Orca ke kawanan) Diam!”
“(Orca ke kawanan) Ikut aku!”



ROJO

Rojo gurita raksasa dari laut dalam yang ingin

menguasai laut dan menghancurkan

Dong-Dong Seong

ia adalah pesaing sejak masa muda

peneliti Dr. Kura-Kura.

Jika Dr. Kura-Kura fokus pada ‘clean energy, 

energi kehidupan’,maka Rojo kebanyakan menggunakan

‘energi penghancur, dan energi nuklir’.

Menikmati musik organ pipa saat sedang sendirian.

Iri dengan bakat musik Beluga,

menyanyi sambil bermain organ

sangat terpukau jika melihatnya.

“Hei! Tunggu kami Dong-Dong seong!”
“Tidak akan kubiarkan!”



변신문어

OCTO-MASK

Tadinya bawahan Rojo, tapi mengintai Dong-Dong Seong

Ia tinggal di Dong-Dong Seong karena terpesona

dengan Dr. Kura-Kura dan Dong-Dong Seongnya.

bingung dengan ‘diri’nya karena sering berubah-ubah,

mendapatkan keahlian ‘berubah’ dari Dr. Kura-Kura

diiringi dengan akting yang baik

main drama solo dan suka menghibur teman.

“Berubah~!”
“Jreng-jreng~!”



Kirch

Panda laut yang hanya tinggal di Meksiko,

Coach lumba-lumba Vaquita.

karena menyukai bambu rumput laut bagaikan beruang panda,

selalu membawa bambu rumput laut di tasnya.

kecil dan penakut.

membulat seperti bola jika merasa ketakutan

terlihat seperti bola sepak.

“Bambu rumput laut yang enak~”
“Wah~ Hangat~”



SHARK

Shark & Hammer, Bawahan Rojo.

Shark tidak terkendali jika lihat

harta karun yang mengkilau.

Ia mengkhianati Rojo jika ada harta karun.

Hammer yang sedikit kurang sangat patuh

jika Shark sudah berkata.

“Harta karun~ Harta Karun~”



HAMMER

Shark & Hammer, Bawahan Rojo.

Shark tidak terkendali jika lihat

harta karun yang mengkilau.

Ia mengkhianati Rojo jika ada harta karun.

Hammer yang sedikit kurang sangat patuh

jika Shark sudah berkata

“Ketua Shark~ Aku lapar!”











[Coding Lala Boto ][Piano Ajaib Boto] [Boto Musical English]

2. Bisnis Pendidikan : bermanfaat untuk anak-anak, dan ingin membuat sebuah karakter dan konten yang bisa

dipercayai oleh orang tua

Pengenalan Bisnis



[APP]

[Boto Piano]

[Textbooks]

Pengenalan Bisnis

1) Piano ajaib Botu : APP+ Buku Pelajaran+ Piano Tersinkronisasi+Lagu anak-anak

- Pengembangan bersama ‘Soribotari’perusahaan profesional pendidikan anak Korea

- Bisnis akademi Korea, TK (B2B) dan pribadi (B2C)

- Susunan: Aplikasi, Buku pelajaran untuk umur 4-6 (12 buku), untuk umur 7-9 buku pelajaran (12 buku), 

touching guide untuk pengajar (Video), CD untuk iringan, dll



1) Piano Ajaib Boto

2. Bisnis Pendidikan 

Pengenalan Bisnis



[APP]

[Board Game/
Toy Blocks]

[Textbooks]

Pengenalan Bisnis

- Pengembangan bersama ‘Soribotari’perusahaan profesional pendidikan anak Korea

- Bisnis akademi Korea, TK (B2B) dan pribadi (B2C)

- Susunan: Aplikasi (2 jenis), playmap untuk umur 4-6 (1 buku, 12 jenis), rakit lego (1 box), buku pelajaran

untuk pengajar (2 buku), lagu iringan (21 lagu) dll

2) Coding Lala Botu : APP+ Boardgame Dadu+Maianan Lego+Buku Pelajaran+Lagu Anak-Anak

2. Bisnis Pendidikan 







[Storybook]

[Working Book]

Pengenalan Bisnis

- Pengembangan bersama dengan Jiha Musical English, yaitu Perusahaan kelas inggris

- Bisnis sekolah intenasional Korea,  ekstrakulikuler, tempat les, TK (B2B) dan pribadi(B2C)

- Susunan: Buku cerita (6 buku), Workbook(6 jaringan), Cara dosen (1 buku), Iringan lagu (6 lagu)dll

3) Boto Musical English: Buku Pelajaran+Iringan Lagu Inggris

2. Bisnis Pendidikan 







Pengenalan Bisnis

- Palet boneka (1Box/5 jenis): larakter boneka (1 buah)+AR APP+buku mewarnai+puzzle

- Mensinkronisasi aplikasi AR dengan boneka/buku mewarnai/puzzle, karakter akan bergerak 

sambil menyanyikan lagu dan membacakan dongeng

1）Paket Mainan Boneka AR

3. AR/VR/ Konten Interaktif 



Pengenalan Bisnis

3. AR/VR/ Konten Interaktif 

- Boto Sketch : Karakter akan diproyeksikan ke tembok melalui proyektor setelah karakter diwarnai dan discan

- Boto Pitch : Game melempar bola di kolam bola ke komplotan penjahat yang menculik Boto

2）Konten Interaktif (Interactive Contents) 2 jenis : pembangunan akuarium, theme park, kids cafe 



[Boto Kids Café, Shanghai, 2019.2]

Pengenalan Bisnis

1）Boto Kids Cafe

- Store perdana telah dibuka di Cina dengan investasi dari grup Hanhwa Korea dan Aoyang Group Cina (51%)

(dibuka di Shanghai Pudong INCITY Mall pada Februari 2019) 

4. Bisnis Ruang



Produk Anak

5. Produk Karakter

Pengenalan Bisnis



Pengenalan Bisnis

5. Produk Karakter

Produk Anak



Hotel

Pengenalan Bisnis

5. Produk Karakter



susu

딸기 우유

딸기 우유

바나나 우유

바나나우유

Pengenalan Bisnis

5. Produk Karakter



pasangan 

1. Partener Utama Saat Ini

Hanhwa Group

Entire

• Top 300 perusahaan global
• Finansial, akuarium, resort, dsb
• Investor utama kedua Kids Café Botu

• Publisher media baru Cina
• Publisher siaran nasional Cina

• Investasi Lotte Accelator
: investasi bagian ke HQ korea

Sony Animax

• Publisher Korea
• Publisher ASEAN

Lotte Group

Aoyang Group

Ruyitoon

• Produksi bersama animasi TV
• Anak Perusahaan Kategori 

Budaya Aoyang Group
• Investor utama Kids Café Botu

• Top 500 perusahaan Cina
• Tekstil, kesehatan, dan budaya




