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Acer Resmikan Acer Center Pertama di Manado 
 

Toko pusat resmi dari Acer Indonesia, investasi dalam pengembangan bisnis dan komitmen  
untuk melayani konsumen di Manado 

 
 
 
Manado, 29 Februari 2012 – Acer Indonesia hari ini meresmikan Acer Center pertama di Manado, 

Sulawesi Utara, yang beralamat di Jl. Pierre Tendean Boulevard. Pendirian Acer Center ini didasari 

atas keinginan Acer Indonesia untuk semakin mengembangkan bisnisnya di Sulawesi terutama 

Manado, sekaligus melanjutkan komitmennya untuk melayani konsumen di Indonesia bagian 

Timur. Acer Center adalah toko pusat resmi dari Acer Indonesia; yang akan menyediakan seluruh 

rangkaian lengkap komputer Acer mulai dari desktop PC, notebook, hingga tablet. 

 

“Dengan telah dicanangkannya Manado sebagai Kota Pintar, kami memprediksi Manado akan 

mengalami kemajuan teknologi informasi (TI) yang pesat selama beberapa tahun ke depan,” ujar 

Helmy Anam, Head of Marketing Communications, Acer Indonesia. “Hal ini menunjukkan posisi 

Manado sebagai salah satu kota terpenting di Indonesia bagian Timur dengan potensi TI yang 

besar. Kami ingin mendukung masyarakat Manado dalam mengembangkan potensi tersebut. Inilah 

salah satu hal yang mendorong kami mendirikan Acer Center di Manado.” 

 

Pembukaan Acer Center ini merupakan investasi Acer dalam pengembangan jaringan ritel bisnis, 

serta penguatan produk Acer di kawasan Timur Indonesia. Dengan jaringan ritel yang semakin 

luas, Acer optimis bisnisnya akan tetap tumbuh di tahun 2012.  

 

Hingga saat ini Acer sendiri telah berhasil menjadi merek nomor 1 di Indonesia, dengan menguasai 

26,9% pangsa pasar desktop PC dan 33,6% pasar notebook1. Pencapaian ini juga tidak lepas dari 

kepercayaan konsumen kepada Acer selama ini. 

 

Helmy Anam menambahkan, “Kepercayaan dan kepuasan konsumen adalah hal terpenting bagi 

kami. Oleh karenanya, Acer selalu berupaya mengembangkan produk-produk yang dapat 

memenuhi beragam kebutuhan konsumen di Indonesia. Acer Center baru ini akan memudahkan 

masyarakat Manado dan sekitarnya dalam memperoleh produk komputer yang terjamin kualitas 

dan keasliannya.”  

 

Selain jaminan produk yang berkualitas, konsumen di Manado juga dapat merasakan kenyamanan 

karena produk mereka dilindungi oleh pelayanan purnajual dari Acer. Ke depannya, Acer Indonesia 

akan memperkuat jaringan pelayanan purnajual tersebut di kota Manado dan sekitarnya.  

 

-selesai- 

                                                 
1
 Berdasarkan riset dari Gartner Inc., selama tahun 2011 
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Tentang Acer 
Setelah pendiriannya pada tahun 1976, Acer telah berhasil mendobrak batasan manusia dan teknologi. Acer 
menempati posisi ke dua di dunia untuk jumlah total PC dan notebook. Model bisnis berbasis channel yang 
menguntungkan dan berkesinambungan berperan penting dalam pertumbuhan perusahaan ini, sementara 
pendekatan multi-brand secara efektif mengintegrasikan merk Acer, Gateway, Packard Bell dan eMachines 
pada pasaran global. Acer terus berusaha untuk merancang produk-produk ramah lingkungan dan 
menciptakan rantai pasokan ramah lingkungan dengan kerja sama para pemasok. Acer bangga menjadi 
Worldwide Partner untuk Olympic Movement, termasuk Olimpiade Musim Dingin Vancouver 2010 dan 
Olimpiade London 2012. Acer Group mempekerjakan 8,000 pegawai di seluruh dunia. Pendapatan tahun 
2010 mencapai US$19.9 milyar. Silahkan kunjungi www.acer-group.com untuk informasi lebih lanjut. 
 
 
Tentang Acer Group Indonesia 
Mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1998, Acer mencatat pertumbuhan yang luar biasa. Acer menjadi 
merek notebook No 1 di Indonesia sejak tahun 2005 dan menjadi merek PC No.1 sejak 2007 (IDC PC 
Tracker & Gartner Inc).  
Blog : www.acerID.com  
Facebook   : www.facebook.com/acerindonesia 
Twitter : @acerID  
 
© 2012 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, 
registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. 

 

 

http://www.acer-group.com/
http://www.acerid.com/
http://www.facebook.com/acerindonesia
http://twitter.com/acerID

