News Flash
Acer Raih 7 Penghargaan Red Dot Product Design Awards 2016
Acer kembali menerima sebuah penghargaan pada 2016 ini, kali ini penghargaan yang mampu
diraih oleh Acer adalah Red Dot Awards 2016. Tidak tanggung-tanggung, Acer mampu meraih 7
penghargaan sekaligus dalam penghargaan ini. Ini merupakan salah satu pencapaian yang patut
diapresiasi, karena ini semakin menunjukkan Acer sebagai salah satu brand yang mempunyai
kualitas yang baik serta desain yang selalu dinamis sehingga mampu memberikan penampilan yang
tidak membosankan.
Penghargaan yang diberikan ini meliputi dari berbagai jenis produk yang dimiliki Acer, mulai dari
ultra slim notebook hingga PC desktop. Acer memang tidak hanya berfokus pada pengembangan
secara hardware maupun teknis saja, kualitas produk serta desain yang menarik memang sudah
menjadi salah satu kebutuhan utama para konsumen. Hal ini lah yang membuat konsumen terus
menunggu produk keluaran terbarunya Acer.
Produk yang pertama mendapatkan penghargaan ini adalah Aspire Ultra Slim S13 notebook, yang
mana ultra slim notebook ini memiliki desain yang sangat tipis sehingga menjadikannya sebuah
notebook yang ringkas dan minimalis. Selanjutnya adalah Aspire R15, notebook ini menjanjikan
fleksibiltas yang tinggi dengan fitur yang dapat diputar hingga 360 derajat. Sementara itu, flagship
Acer yakni TravelMate P6 juga turut mendapatkan penghargaan ini sebagai notebook commercial
yang mempunyai desain unik dan indah. Beberapa produk yang mendapatkan penghargaan Red
Dot Award 2016 ini adalah Revo Build mini PC, Veriton N series, Acer XR342CK Gaming monitor, dan
abTouchPhone.
Red Dot Award diadakan di Essen, Jerman. Penghargaan ini merupakan sebuah bentuk penilaian
yang menilai dan memilih produk dengan desain yang terbaik dari setiap tahunnya. Pada 2015 lalu,
Red Dot Award memiliki 17.000 peserta untuk mendapatkan penghargaan bergengsi ini.
Penghargaan Red Dot Award ini pertama kalinya dikembangkan pada tahun 1990 oleh CEO Red Dot
yaitu Professor Dr. Peter Zec.
***
Tentang Acer
Didirikantahun 1976, Acer merupakan perusahaan hardware + software + jasa yang mendedikasikan pada riset, desain,
penjualan, dan dukungan terhadap produk-produk inovatif guna meningkatkan kehidupan manusia. Jaringan distribusi
Acer menyalurkan PC, layar monitor, proyektor, server, tablet, dan ponsel pintar ramah lingkungan — perangkat yang
dibutuhkan konsumen untuk bereksplorasi melampaui batas dan mendapatkan pengalaman lebih. Menempati peringkat
No.4 dunia untuk kategori total PC (IDC 2014), Acer memperkerjakan 7,000 orang denganpendapatanmencapai US$
10,39miliar di tahun 2014. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.acerid.com.
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 purna jual yang dapat ditemui di 95 lokasi di 79 kota di Indonesia, Acer Contact Center dengan tarif lokal
1500-155, serta layanan melalui media sosial selama 24 jam setiap harinya.
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