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Berita Pers

Acer Indonesia Resmikan Predator Store, Bukti Komitmen untuk
Turut Mengembangkan Industri Gaming di Indonesia
JAKARTA, 6 April 2016 - Acer Indonesia hari ini meresmikan Predator Store
pertamanya di Mangga Dua Mall, Jakarta. Pertumbuhan industri gaming di
Indonesia yang cukup signifikan belakangan ini merupakan salah satu
alasan yang mendorong Acer untuk terus memperkuat posisinya sebagai
perusahaan penyedia solusi gaming terdepan. Berbagai jurus strategi pun
telah disiapkan Acer untuk melakukan penetrasi yang lebih serius di pasar
gaming tanah air.
Menurut data riset dari RW Baird, pasar gaming global tumbuh 10% setiap
tahunnya. di Indonesia sendiri, walaupun pasar gaming ini masih dalam
tahap awal peningkatan pertumbuhan, namun menurut Newzoo, lembaga
riset pasar global yang fokus pada industri gaming, pasar gaming Indonesia di
2015 ini diprediksi dapat menghasilkan pendapatan US$ 321 juta, tumbuh
56% dibanding tahun sebelumnya. Nilai pendapatan ini menempatkan
Indonesia di posisi ke-24 dunia berdasarkan nilai pasar industri game dan
posisi ke-2 di Asia Tenggara.
Peningkatan yang cukup tajam dari tahun ke tahunnya, apalagi saat ini
pemerintah mulai menaruh perhatiannya pada industri gaming sebagai
salah satu industri kreatif yang patut mendapatkan perhatian lebih, seiring
dengan tumbuhnya para pengembang gaming kreatif di Indonesia.
“Pembukaan Predator Store hari ini merupakan salah satu bukti komitmen
dan keseriusan Acer untuk lebih mendekatkan diri pada hardcore dan

enthusiasts gamers tanah air yang memerlukan dukungan perangkat gaming

yang mumpuni dengan teknologi terdepan. Di dalam Predator Store, para
konsumen secara langsung bisa mendapatkan pengalaman dari beragam
produk-produk Acer Predator yang kami tampilkan dan juga merasakan
keasyikan bermain game balapan roda-empat dengan Predator Pod, yakni
sebuah booth yang berisikan layar Predator X34, Desktop Predator G6
steering wheel, pedal dan shifter, layaknya sebuah mobil yang khusus kami
sediakan

di

Predator Store.

“ujar

Herbet Ang, Presiden

Direktur

Acer

Indonesia.
Herbet menambahkan, “Acer pun memahami kesibukan para gamers, karena
itu kami memberikan layanan purnajual on-site service selama satu tahun
untuk seluruh pengguna Acer Predator di kota-kota besar di Indonesia. Para
teknisi kami akan mengunjungi ke tempat anda dengan jarak maksimal 30
km dari service point terdekat.”
Pada kesempatan yang sama, Diwantara Anugrah, gamers sekaligus pemilik
channel YouTube Tara Arts Game Indonesia mengatakan, “Kami bangga dan
berterima-kasih mendapat kesempatan untuk ambil bagian dari momen
istimewa ini. Sekarang, seluruh hardcore gamers tidak hanya bisa melihat
melainkan merasakan sensasi bermain game dengan perangkat Acer Predator
yang mutakhir ini. Perangkat Predator series mampu memberikan gamers
pengalaman bermain game tingkat tinggi ke level selanjutnya. Dengan adanya
Predator Store ini, maka para gamers dapat dengan mudah mendapatkan
perangkat game yang dapat mendukung kecepatan, presisi dan performa yang
selama ini mereka butuhkan.”
Andrew Tobias , Founder World of Gaming mengatakan “Seorang gamers
membutuhkan perangkat game yang memiliki teknologi yang canggih dan
mumpuni sebagai senjata yang mereka pakai ketika sedang bertanding game.
Predator series yang Acer tawarkan mampu menjadi perangkat gaming yang
dibutuhkan oleh para gamers saat bertanding, karena memiliki performa
yang tangguh serta memiliki kecepatan yang tidak kalah dari perangkat
gaming lainnya. Dengan adanya Predator Store ini, diharapkan para gamers
tidak lagi bersusah payah untuk mencari perangkat game yang dapat
mendukung pertandingan game mereka”

Predator Store, yang berlokasi di Mangga Dua Mall, memiliki nuansa tekno
dengan kombinasi warna khas merah dan hitam yang dominan. Di salah
satu sudutnya terdapat experience zone, di mana para calon pelanggan
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performa perangkat Predator series yang mumpuni.
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dan

Dengan grafis dan

keunikan teknologi yang powerful, Predator mampu memberikan pengalaman
dan pencerahan bermain game yang belum pernah dirasakan sebelumnya.
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perangkat-perangkat

Predator,
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Store
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menawarkan

produk-produk gaming lainnya seperti Aspire V Nitro dan Aspire V15. Aspire
V Nitro merupakan notebook gaming yang dilengkapi dengan desain elegan
dan futuristik. Acer Aspire V Nitro merupakan perangkat ideal bagi gamer
yang menginginkan sebuah notebook yang dapat digunakan di arena eSport
maupun

produktivitas

sehari-hari.

Sedangkan

Aspire

V15

merupakan

notebook gaming yang dirancang bagi casual gamers yang menginginkan
pengalaman sensorik yang mendalam dengan kemampuan komputasi yang
tinggi.
Acer AAA+, Komitmen Acer untuk Wujudkan Kepuasan Pelanggan
Pembelian Predator Series didukung dengan layanan purna jual sehingga
pelanggan tidak perlu khawatir pada jaminan perangkat setelah mereka
membelinya. Acer Indonesia selalu memprioritaskan kepuasan pelanggan
melalui layanan purnajual. Dengan standar AAA+ dan garansi selama 3
tahun. Khusus untuk seluruh jajaran produk Predator, Acer Indonesia
memberikan 1 tahun jasa on-site service ekslusif bagi seluruh pengguna Acer
Predator. Acer Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan perangkat IT yang
“Andal Produknya, Aman Jaminannya, dan Atraktif Desainnya”. Acer juga
didukung dengan jaringan Acer Customer Service Center (ACSC) yang tersebar
di 95 lokasi di 79 kota di seluruh Indonesia.
Selain itu, para pengguna juga dapat menghubungi layanan purna jual Acer
melalui media sosial, blog, Twitter, Facebook selama 24 jam sehari, serta Acer
Contact Center (1500-155).

Tentang Acer
Didirikan pada 1976, Acer adalah sebuah perusahaan hardware + software + services
berdedikasi pada riset, desain, pemasaran, penjualan dan dukungn pada produk-produk
inovatif yang meningkatkan kehidupan orang. Penawaran produk Acer termasuk PC, monitor,
projector, server, tablet, smartphone dan wearables. Perusahaan juga sedang mengembangkan
solusi cloud untuk memungkinkan terjadinya Internet of Things. Acer merayakan 40 tahun
kelahirannya pada 2016 ini dan merupakan salah satu perusahaan PC lima besar dunia.
Mempekerjakan 7,000 orang di seluruh dunia dan memiliki kehadiran di lebih dari 160
negara. Silakan kunjungi www.acer.com untuk informasi lebih lanjut..
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Tentang Acer Indonesia
Acer Indonesia mulai beroperasi tahun 1998 dan saat ini telah menjadi pemain utama di
industri PC Indonesia. Acer mencatat pertumbuhan yang stabil dan positif di pasar Indonesia,
terbukti dengan berhasil menjadi merek No.1 untuk kategori notebook selama 8 tahun
berturut-turut dan No.1 untuk kategori PC selama 7 tahun berturut-turut di Indonesia (IDC
PC Tracker & Gartner Inc). Prestasi tersebut sekaligus menempatkan Acer sebagai merek

Notebook dan PC pilihan masyarakat Indonesia, terbukti dengan berbagai penghargaan
bergengsi yang diterima Acer, di antaranya: Top Brand Award, Indonesia Best Brand Award,
Customer Service No.1 di Indonesia untuk kategori notebook, Indonesian Customer Satisfaction
Award, termasuk mendapatkan penghargaan internasional sebagai The Most Socially Devoted
Brand di Facebook untuk Kategori Elektronik untuk layanan pelanggan melalui media sosial
dari www.socialbakers.com. Acer berkomitmen untuk menjalin komunikasi tanpa batas dengan
konsumen di seluruh Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui jaringan layanan purnajual yang
dapat ditemui di 95 lokasi di 79 kota di Indonesia, Acer Contact Center dengan tariff lokal
1500-155, serta layanan melalui media sosial selama 24 jam setiap harinya.
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