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SIARAN PERS 

 

Acer Day 2018 Gebrak Pasar Jakarta:  
Hadirkan Swift 3 Acer Day Edition, Laptop Tipis 
Ringan Harga Mulai Rp 6 Jutaan 
 
Swift 3 Acer Day Edition lengkapi tawaran seru lainnya seperti laptop gaming Nitro 5 mulai  
Rp. 11 jutaan dan berbagai penawaran sensasional lainnya 

 

• Acer Day dimeriahkan dengan program Acer Day Lucky Draw dengan hadiah utama fun trip 

ke luar negeri atau hiburan konser musik internasional di Singapura 

• Penawaran terbaik pada Swift 3 Acer Day Edition dengan desain eksklusif yang ditawarkan 

mulai Rp. 6 jutaan 

• Special offer juga dihadirkan untuk pembelian Predator gaming series & Nitro 5 dengan 

prosesor Intel® Core™ Generasi ke-8 

• Untuk setiap pembelian selama periode Acer Day (16 Juli - 18 September 2018), pembeli 

juga akan mendapatkan shopping voucher atau Office 365 secara gratis 

 

Jakarta, 17 Juli 2018 - Hari ini Acer secara resmi mengumumkan digelarnya kembali ajang brand 
experience dari Acer, Acer Day di Jakarta. Hadir dengan gebrakan penawaran yang belum pernah 
ada sebelumnya, Acer Day tahun ini menghadirkan Swift 3 Acer Day Special Edition, laptop tipis 
ringan dengan harga mulai dari Rp. 6 jutaan.  
 
Digelar secara serentak di 12 negara di Asia Pasifik, Acer Day tahun ini mengusung “musik” sebagai 
tema utama. Melalui kampanye ini, Acer mengajak siapapun untuk menjelajahi dunia Acer yang fun, 
trendy dan innovative dengan berbagai kegiatan seru melalui saluran online dan offline yang 
terintergrasi.  
 
Acer Day tahun ini menghadirkan program Acer Day Lucky Draw (points collection) dan beragam 
penawaran terbaik di pasaran. Di Indonesia sendiri, Acer Day dimeriahkan dengan exhibition 
roadshow yang akan digelar di 8 kota besar di Indonesia. Selama periode Acer Day berlangsung (16 
Juli - 18 September 2018), pembeli juga akan mendapatkan shopping voucher atau free Office 365 
selama 1 tahun. 
 
Herbet Ang, President Director Acer Indonesia mengatakan, “Di Acer Day tahun ini, kami 
memanjakan seluruh pelanggan kami dengan beragam penawaran sensasional. Penawaran terbaik 
di tahun ini adalah Swift 3 Acer Day Edition yang didesain eksklusif dengan spesifikasi terbaik yang 
ditawarkan mulai Rp. 6 jutaan. Pelanggan juga bisa mendapatkan Predator gaming series & Nitro 5 
Intel® Core™ Generasi ke-8 dengan harga mulai dari Rp. 11 jutaan. Hal semacam ini gak ada 
lawannya di pasar. Semuanya hanya bisa didapatkan selama periode Acer Day berlangsung.” 
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Acer Day Rewards: FUN Friends dan FUN Festivals 
Acer Day tahun ini hadir dengan program “FUN Friends” yaitu pengumpulan poin dengan undian 
dengan hadiah utama perjalanan eksklusif ke Taiwan. Siapapun dapat berpartisipasi dengan 
mengikuti berbagai tantangan online menarik bertema musik setiap harinya mulai dari 21 Juli 
hingga 31 Agustus 2018.  
 
Khusus untuk Indonesia, Acer Indonesia menyemarakkan Acer Day dengan menggelar program 
lokal “FUN Festivals” yang memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan poin dengan 
melakukan pembelian laptop selama periode campaign Acer Day berlangsung dan mendaftarkan 
pembelian produknya di www.acerid.com/acer-day. Pelanggan dengan poin terbanyak 
berkesempatan untuk mengikuti lucky draw untuk hadiah utama tiket nonton konser musik 
internasional di Singapura. Program ini berlangsung sejak 16 Juli - 18 September 2018. 
 
Special Offers:  
 

• Swift 3 Acer Day Edition 

Yang menarik dari penyelenggaraan Acer Day tau ini 
adalah kehadiran Swift 3 Acer Day Edition, yaitu 
Swift 3 dengan tiga warna elegan dan sleek yang 
belum ada sebelumnya di pasaran; Blue, Pink dan 
Silver. Swift 3 Acer Day Edition dipersenjatai dengan 
spesifikasi terbaik menarik seperti Intel Core i3, 
WIndows 10 Home dan 1TB HDD. Dengan spesifikasi 
tersebut, perangkat ini ditawarkan dengan harga 
sangat kompetitif mulai Rp. 6 jutaan rupiah. 

 

• Nitro 5 Intel® Core™ Generasi ke-8  

Acer juga memamerkan rangkaian lini gaming series yang diklaim sebagai the best in class secara 
performa dan harga. Untuk para gamers, pada Acer Day ini turut diperkenalkan Nitro 5 dengan 
Intel® Core™ Generasi ke-8 yang hadir dengan spesifikasi yang didesain khusus untuk pasar 
Indonesia dan ditawarkan dengan harga spesial mulai dari Rp. 11 jutaan. Tersedia juga varian baru 
Nitro 5 Core i7 dan NVIDIA GeForce GTX1060 dengan harga mulai dari Rp. 17 jutaan. 
 
Penambahan Predator Warriors Baru 
Sebagai bentuk agresivitas Acer Indonesia dalam memenangkan pasar, Acer Indonesia juga 
mengumumkan penambahan keluarga baru Predator Warriors dengan sejumlah profesional 
gamers ternama di dunia gaming Indonesia seperti Melondoto - shoutcaster profesional di 
Indonesia dan Franzeska Edelyn - cosplayer terkenal di dunia gaming Indonesia. Hal ini sekaligus 
mengukuhkan komitmen perusahaan sebagai leader dalam industri gaming tanah air.  

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Acer Day, silahkan kunjungi: www.acer-day.com. Untuk 
informasi selengkanya mengenai program lokal Acer Day Indonesia, silahkan kunjungi: 
www.acerid.com/acerday. 

*** 
 

 

 

 

http://www.acerid.com/acer-day
http://www.acer-day.com/
http://www.acerid.com/acerday
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Tentang Acer 

Didirikan pada tahun 1976, Acer sekarang menjadi salah satu perusahaan ICT terkemuka di dunia dan telah hadir di lebih 

dari 160 negara. Acer melihat ke masa depan, berfokus untuk menciptakan dunia di mana perangkat keras, perangkat  

 

lunak dan layanan saling menyatu untuk membuka kemungkinan baru bagi konsumen dan bisnis. Dari teknologi yang 

berorientasi kepada layanan hingga Internet of Things, gaming dan Virtual Reality, 7000+ karyawan Acer berdedikasi 

untu kriset, desain, pemasaran, penjualan, dan dukungan produk serta solusi yang memutuskan hambatan antara 

manusia dan teknologi. Silakan kunjungi www.acer.com untuk informasi lebih lanjut. 

 

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 selama10 kali berturut-turut, 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 102 lokasi di 81 kota di Indonesia, 

Acer Contact Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui media sosial selama 24 jam setiap harinya. 

 

Blog   : www.acerID.com  

Facebook  : www.facebook.com/acerindonesia 

Twitter   : @acerID 

YouTube  : www.youtube.com/acerindonesia 

Instagram : acerID 

Community : www.iamspacer.com 

Contact Center : 1500155 

Press Room : www.acerid.com/press-room 

 

 

Media Contacts 

 

Acer Indonesia 

Anandita Puspitasari 

Digital Marketing Manager & PR - Acer Indonesia 

anandita.puspitasari@acer.com 

+6281286566755 

Adhi Saudi 

Advo Indonesia - Public Relations 

adhi@advo-indonesia.com 

+628891445945 
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