
 
 

Siaran Pers 

Acer Exclusive Store Indonesia ke-27 Resmi Dibuka, Hadirkan 

Konsep Premium Store yang pertama dengan Pengalaman 

Belanja dan Product Experience Terbaik 

 

Acer Exclusive Store dengan konsep premium memberikan nilai lebih bagi pengunjung untuk 

mendapatkan experience berbelanja produk flagship terbaru dari Acer, dengan penawaran terbaik 

untuk konsumen. 

 

 Acer Exclusive Store dengan konsep premium untuk produk flagship di Indonesia berada di 
Pondok Indah Mal (PIM) 2, Jakarta, menghadirkan product experience terbaik untuk produk-
produk unggulan Acer khususnya laptop tipis Swift Series, ConceptD dan Predator Gaming.  

 Selama periode promo pembukaan Acer Exclusive Store, pelanggan berkesempatan memiliki 
laptop Swift 3 Acer Day Edition dengan prosesor Intel Core i7 seharga Rp 1. 

 Untuk setiap pembelian produk di Acer Exclusive Store, pelanggan akan mendapatkan cash 
back hingga Rp500.000, voucher gaming hingga Rp. 3,5juta, bonus printer dan merchandise 
eksklusif.  
 

Jakarta, 4 September 2019 – Hari ini, Acer Indonesia, mengumumkan dibukanya Acer Exclusive Store 

dengan konsep premium store pertama di Indonesia, yang bertempat di Pondok Indah Mal (PIM) 2 di 

Jakarta. Acer Exclusive Store mengajak pengunjung untuk melihat dan mencoba langsung beberapa 

lini produk unggulan dari laptop tipis Swift Series yang premium, ConceptD dan Predator gaming 

beserta dengan asesorisnya, termasuk kursi gaming sultan, Predator Thronos. Selama masa awal 

pembukaannya, bagi pembeli di Acer Exclusive Store PIM 2, pelanggan akan mendapatkan banyak 

keuntungan mulai dari kesempatan terbatas untuk memiliki laptop Swift 3 Acer Day Edition dengan 

prosesor Intel Core i7 seharga Rp 1, voucher game senilai Rp 3,5 juta, shopping voucher hingga 

Rp500.000, bonus printer dan merchandise eksklusif dari Herschel dan Hydro Flask.  

 



 
 

 

 

“Acer Exclusive Store adalah wujud dari komitmen Acer untuk memberikan layanan terbaik kepada 

konsumen berupa informasi produk dan experience terbaik pada pelanggan kami sekaligus terus 

mendekatkan diri dengan mereka. Di Acer Exclusive Store kami memberikan kemudahan dan panduan 

pembelian produk-produk unggulan dari Acer khususnya lini produk laptop tipis Swift Series, 

ConceptD dan Predator Gaming, dengan membawa pengalaman belanja to the next level di dalam 

store yang nyaman dan bersahabat. Dengan ditemani staf yang ramah dan pengetahuan produk yang 

baik, pengunjung dapat bertanya apa saja kepada staf kami. Ini tentunya akan membantu mereka 

untuk memilih laptop Acer sesuai dengan kebutuhan mereka.” Ujar Herbet Ang, Presiden Direktur 

Acer Indonesia.  

 

Menyediakan Lini Produk yang Lengkap 

Bertempat di South Sky Walk Lantai 2 Pondok Indah Mall, Acer Exclusive Store yang mengusung 

konsep premium store ini akan menghadirkan produk-produk unggulan Acer, seperti seri laptop 

premium tipis Swift Series, ConceptD dan Predator Gaming. Adapun untuk lini produk yang dihadirkan, 

untuk jajaran laptop tipis dari Swift Series, yakni Swift 3, Swift 5 dan Swift 7, yang merupakan laptop 

tertipis di dunia. Deretan laptop lainnya yang bisa dilihat dan dicoba langsung adalah Spin 5, Spin 3 

serta Switch 5.  

 



 
 

 

Untuk seri Predator gaming, Acer Exclusive Store menghadirkan Predator Helios dengan seri 

terbarunya yakni Predator Helios 300 dengan Intel 9th Gen dan Predator Helios 700. Lalu ada juga 

laptop gaming tipis dengan spesifikasi terbaik seperti Predator Triton 900 dan Triton 500. Selain itu, 

tersedia juga seri ConceptD, lini terbaru dari Acer yang dihadirkan untuk para creator.Di Acer Exclusive 

Store, pengunjung juga bisa mencoba langsung Predator Thronos, kursi gaming sultan yang 

sensasional dengan dukungan desktop gaming berspesifikasi terdepan dan tiga unit monitor gaming. 

Melengkapi jajaran produk gaming, pengunjung bisa mencoba gaming gears lainnya seperti mouse 

gaming, headset, keyboard hingga backpack. 

 

Dapatkan Promo Menarik Selama Periode Pembukaan: Laptop Swift 3 Acer Day Edition dengan 

Prosesor Intel Core i7 Seharga Rp 1 

 

Acer juga memanjakan pelanggan dengan promo-promo menarik selama periode pembukaan Acer 

Exclusive Store. Khusus pelanggan XL Prioritas, pengunjung bisa memiliki laptop Swift 3 Acer Day 

Edition denganprocessor Intel Core i7 seharga Rp 1. Promo ini dilengkapi dengan kemudahan cicilan 

melalui fasilitas blibli instore, ataupun menggunakan kartu kredit dari berbagai bank dan juga fasilitas 

cicilan tanpa kartu kredit. tanpa batas selama 24 bulan). Selain itu, pembeli juga bisa membawa pulang 

hadiah printer gratis (jumlah terbatas), merchandise eksklusif dari Herschel, tumbler Hydro Flask 

senilai Rp 500 ribu dan cash back senilai Rp 500 ribu untuk tiap pembelian pada periode Opening 

Promo pada 4 – 15 September 2019 atau selama persediaan masih ada. 

 

Pelanggan juga bisa mendapatkan promo berupa voucher game senilai Rp 3,5 juta untuk setiap 

pembelian laptop Acer dan Predator Gaming dengan Intel Core i series. 

 

Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Acer Exclusive Store dan penawaran menarik lainnya melalui 

social media resmi Acer Indonesia dan blog www.acerid.com.  

http://www.acerid.com/


 
 

 

 

*** 

      

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 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 tahun 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 106 lokasi di 84 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  

Contact Center : 1500155 

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

 

Media Contacts Acer Indonesia 

Anandita Puspitasari 
Public Relations & Digital Marketing Manager - Acer Indonesia 
anandita.puspitasari@acer.com 
+6281286566755 

Adhi Saudi 
Advo Indonesia - Public Relations 
adhi@advo-indonesia.com 
+628891445945 
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