NEWS FLASH

Berkomitmen Menggali Talenta esports Tanah Air,
Predator Gaming Temukan 16 Tim PUBG dan 8 Tim
DOTA 2 Terbaik untuk Berlaga di Babak Final
Indonesia pada Asia Pacific Predator League 2019
•

•

Babak kualifikasi Asia Pacific Predator League 2019 di 16 iCafe di 14 kota telah berakhir, tim-tim
terbaik yang lolos dari babak kualifikasi akan melanjutkan pertandingan di Jakarta pada tanggal 2527 Januari 2019
Di babak selanjutnya, seluruh finalis akan memperebutkan titel tim PUBG dan DOTA 2 terbaik yang
akan menjadi perwakilan Indonesia untuk bertanding dengan 12 negara lainnya di babak final Asia
Pacific Predator League 2019 di Bangkok dengan total prize pool senilai USD 400.000 atau sekitar
Rp 6 miliar

Asia Pacific Predator League 2019, turnamen game kelas dunia terbesar di Asia Pasifik
persembahan dari Acer, telah menyelesaikan tahap kualifikasi di Indonesia. Berlangsung sejak awal
bulan November 2018 lalu, tahap kualifikasi ini berhasil menyisihkan 16 tim PUBG dan 8 tim DOTA
2 terbaik untuk melanjutkan pertempurannya di babak final Indonesia di Jakarta pada tanggal 2527 Januari 2019. Di babak final tersebut, seluruh finalis akan berlaga untuk menjadi perwakilan
Indonesia untuk bertanding dengan 12 negara lainnya di babak final Asia Pacific Predator League
2019 di Bangkok, Thailand.
Babak kualifikasi dilangsungkan sejak bulan November 2018 di 16 iCafe di 14 kota, yaitu Jakarta
(Highgrounds Café, PC Barracx, TNC Kemanggisan), Medan (iCafe Medan), Palembang (Hans Pro
Gaming), Yogyakarta (Skyland Jogja), Tangerang (Pondok Gaming), Semarang (Skyland Semarang),
Samarinda (Magnet), Surabaya (3Kingdom), Bandung (Chronos), Malang (Hardcore), Bekasi (WCG
Bekasi), Karawang (Skynet), Blitar (Manscave), dan Makassar (GIX). Pada babak kualifikasi ini,
terdapat 8 pro team yang diundang untuk bertanding di qualifier match DOTA 2, yaitu BOOM. ID, PG
Barracx, RRQ, Evos, The Prime, Capcorn, Alter Ego, dan Juggernaut.
Berikut ini adalah daftar tim yang akan melanjutkan pertempuran di Jakarta pada Indonesia Final
Stage Asia Pacific Predator League 2019.
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Untuk informasi lebih lanjut tentang Asia Pacific Predator League 2019, silahkan kunjungi
Facebook Predator Gaming Indonesia, Facebook Group Predator Gaming Indonesia Community,
Instagram

@predatorgamingindonesia

atau

laman

www.predator-league.com

dan

www.acerid.com/predator-league untuk situs resmi khusus pertandingan Indonesia.
***
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.
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