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Fantastis! Acer Hadirkan Promo Berkah
Ramadan, Berikan Cashback Hingga Rp10 Juta
dan Hadiah Langsung Senilai Hingga Rp7 Jutaan
Acer Indonesia menghadirkan rangkaian Promo Berkah Ramadan 2019 untuk pelanggan
Indonesia, sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan di bulan penuh berkah.
•
•

Selama periode promo 8 Mei hingga 30 Juni 2019, pelanggan akan mendapatkan beragam
keuntungan mulai dari gratis Office 365 hingga hadiah langsung gaming gears senilai
jutaan rupiah
Special Offer promo Berkah Ramadan ini diberikan untuk pembelian laptop konsumer dan
gaming series

Jakarta, 10 Mei 2019 – Acer berkomitmen menghadirkan produk berkualitas dengan harga
bersaing dan value added berbentuk promo-promo menarik yang menguntungkan sebagai
apresiasi terhadap pelanggan. Di bulan Ramadan kali ini Acer kembali melakukan gebrakan
nasional promo “Berkah Ramadan” yaitu penawaran cashback hingga Rp10 juta, bonus gaming
gears senilai hingga Rp 7 jutaan dan bonus Office 365 bagi para pelanggan yang melakukan
pembelian laptop dan desktop Acer. Promo ini diberikan Acer untuk menyambut bulan Ramadan
dan Hari Raya Lebaran dengan menyebarkan semangat berbagi berkah Ramadan agar pelanggan
mendapatkan kemudahan untuk memperoleh laptop dan desktop yang dapat memenuhi beragam
kebutuhan pelanggan dengan desain yang premium, modern dan stylish. Periode promo ini
berlangsung 8 Mei hingga 30 Juni 2019.
“Bulan Ramadan adalah momentum untuk saling berbagi. Karenanya promo ini kami berikan
sebagai apresiasi kepada pelanggan di bulan penuh berkah ini dengan berbagi banyak keuntungan
kepada pelanggan. Kami menyadari, kini pelanggan semakin cerdas untuk menentukan pilihan
laptop yang akan mereka beli, dengan adanya dukungan fitur terbaik di laptop Acer dan tentu saja
beragam added value terbaik melalui promo Berkah Ramadan akan memperkuat pilihan mereka
untuk membeli laptop Acer.” ujar Theresia Hanydawati, Consumers Products Head Acer Indonesia.
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Pelanggan bisa mendapatkan cashback fantastis senilai Rp10 juta untuk pembelian laptop gaming
Predator Triton 700. Dengan adanya cashback ini, Predator Triton 700 bisa didapat dengan harga
Rp45.999.000,-. Cashback hingga Rp100 ribu ditawarkan untuk pembelian laptop Aspire 3 (A31441) dengan prosesor AMD A9 dan Aspire Z476.
Pelanggan bisa mendapatkan laptop tipis Swift 3 Acer Day Edition mulai harga Rp9.499.000 dan
mendapatkan bonus Office 365. Bonus Office 365 senilai Rp879.000 ini diberikan untuk pembelian
laptop konsumer seperti seri Aspire, Switch, Spin dan Swift. Promo ini diberikan untuk pelanggan
yang membeli laptop Acer dengan prosesor Intel Core i5, Intel Core i7, AMD Ryzen 5 dan AMD Ryzen
7. Untuk mendapatkan Office 365 gratis ini, pelanggan cukup melakukan registrasi serta upload
bukti pembelian (invoice), serial number pada unit produk pada halaman www.acerid.com/redeempromo paling lambat tanggal 10 Juli 2019.
Dengan penawaran menarik tersebut, kini pengguna memiliki waktu dua bulan penuh selama bulan
Ramadan dan paska Hari Lebaran, untuk menentukan dan membeli laptop Acer pilihan mereka dan
sekaligus mendapatkan promo garansi selama 3 (tiga) tahun. Promo Ramadan berlangsung hingga
30 Juni 2019 untuk pembelian produk bergaransi resmi dari PT Acer Indonesia. Penawaran terbatas
ini dapat dilihat detilnya dengan mengunjungi laman www.acerid.com/promo-ramadan.

***
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 laptop 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 laptop dan PC pilihan
masyarakat Indonesia, terbukti dengan berbagai penghargaan bergengsi yang diterima Acer, di antaranya: Top Brand
Award selama 12 tahun berturut-turut, Indonesia Best Brand Award, Customer Service No.1 di Indonesia untuk kategori
laptop, Indonesian Customer Satisfaction Award selama 11 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 purnajual 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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