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Melody Donchet" /></p>  <p>Para pecinta sepak bola mungkin sudah tidak asing lagi dengan
yang namanya Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2016 atau yang biasa dikenal sebagai Euro
2016, tau kah anda bahwa Kejuaraan Sepak Bola Eropa 2016 ini adalah yang ke-15 dalam
sejarah kompetisi sepak bola dunia yang diselenggarakan oleh UEFA setiap empat tahun
sekali. Kompetisi ini diselenggarakan di Perancis dari tanggal 10 Juni sampai 10 Juli 2016.<br
/>Kejuaraan Sepak Bola Eropa (Euro 2016) ini akan diikuti oleh 24 tim, Dengan menggunakan
ketentuan baru, setiap tim akan dibagi menjadi 6 grup berbeda, yang diikuti oleh sistem gugur
termasuk babak tiga besar dan final.<br />Pertandingan akan digelar di sepuluh stadion besar
di sepuluh kota di Perancis seperti: Paris, Nice, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Lens,
Toulouse, Saint-Denis dan Saint-�ienne. Kompetisi turnamen ini adalah ketiga kalinya Perancis
sebagai tuan rumah, setelah turnamen yang pertama di tahun 1960 dan final tahun 1984.<br
/>Seiring dengan semarak gelaran Euro 2016, di Indonesia juga tidak kalah meriahnya,
antusiasme dan demam sepakbola Euro pun langsung melanda di Indonesia. Hal ini ditandai
oleh banyaknya tempat nongkrong seperti kafe,restoran,Mal dan tempat keramaian lainnya
yang menggelar nobar (nonton bareng) pertandingan Euro 2016.<br />Adalah brand rokok
terbesar & ternama di Indonesia bekerjasama dengan Hermanesia Freestyle Soccer Indonesia
yang dalam moment Euro 2016 ini mengadakan gebrakan acara yang luar biasa yaitu dengan
mendatangkan langsung Freestyler Profesional wanita dari Negara tuan rumah Euro 2016
Perancis yaitu Melody Donchet dan Raquel Benetti dari Brasil sebagai negara yang sangat
melekat sekali dengan sepakbolanya.<br />Freestyle Soccer Indonesia yang kali ini diwakili
oleh Hermanesia & Team hadir di panggung Super Stadium yang bertempat di Arena Pekan
Raya Jakarta atau yang sekarang dikenal dengan nama Jakarta Fair 2016. Acara ini akan
berlangsung selama 37 hari dan dalam setiap harinya akan selalu ditampilkan aksi-aksi
Freestyle Soccer Indonesia dan Freestyler International.<br /><br /><br /></p>  
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