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Joko Anwar tampilkan preview film online pertamanya,
‘Durable Love’
Didukung oleh Acer Indonesia, Joko Anwar bercerita tentang kisah cinta
sepasang anak muda yang disatukan oleh teknologi
Jakarta, 13 Februari 2012 – Sutradara berbakat Indonesia, Joko Anwar, telah menayangkan
preview khusus filmnya dalam rangka Hari Kasih Sayang, kepada sejumlah pasangan muda yang
beruntung, bertempat di Grand Indonesia, Jakarta. Film berjudul „Durable Love‟ ini diproduksi atas
dukungan Acer Indonesia dan merupakan film online pertama karya Joko Anwar. „Durable Love‟
bercerita tentang sepenggal kisah cinta sepasang muda-mudi yang awalnya mengalami keretakan
hubungan karena teknologi, namun akhirnya justru disatukan oleh teknologi.
“Teknologi itu bukan sesuatu yang rumit kok,” ujar Joko Anwar. “Justru sebenarnya, teknologi
dapat diaplikasikan dengan cukup mudah dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat membantu kita
mengembangkan potensi diri. Dulu saya belajar film secara otodidak lewat internet. Tanpa
teknologi, mungkin saya tidak akan jadi seperti ini. Sekarang teknologi sudah semakin canggih,
anak muda Indonesia sudah seharusnya memanfaatkan teknologi tidak hanya untuk bermain, tetapi
juga berkarya seluas-luasnya.”
Helmy Anam, Head of Marketing Communications, Acer Indonesia menjelaskan, “Acer percaya
bahwa seharusnya tidak ada batasan antara teknologi dan manusia, karena teknologi dapat
mendatangkan begitu banyak manfaat apabila digunakan secara optimal. Inilah mengapa kami
selalu mendukung, dan mendorong individu-individu untuk memakai teknologi secara kreatif dan
inovatif, seperti yang dilakukan Joko Anwar. Kami yakin siapapun bisa menghasilkan karya-karya
positif yang inovatif dengan dukungan teknologi.”
Peluncuran film „Durable Love‟ diperkuat dengan kampanye selama satu bulan yang dilakukan
secara online, sebagaimana film itu sendiri. Kuis „Apa arti #durablelove bagi kamu?‟ telah
berlangsung di Twitter dan menghasilkan lima pasangan yang beruntung menyaksikan preview film
„Durable Love‟ disertai makan malam romantis hari ini.
Film „Durable Love‟ akan tayang di situs www.durablelovemovie.com tanggal 14 Februari 2012.
Mulai hari ini hingga 14 Februari, publik dapat mendaftarkan diri untuk menyaksikan film tersebut
secara virtual – atau disebut virtual nobar (nonton bareng secara virtual) – tanpa dipungut bayaran.
Seusai menonton film, penonton dan pasangannya akan disuguhi sejumlah kegiatan interaktif di
situs www.durablelovemovie.com, yang dapat diikuti untuk memenangkan beragam hadiah
menarik.
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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).
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