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Siapkan Total Prize Pool USD 400.000, Asia Pacific Predator League
2020 Dimulai! Lebih Seru dan Megah, Jangkau Lebih Banyak Talenta
Gamers Muda di Seluruh Indonesia

Ringkasan Editor:

● Asia Pacific Predator League 2020 kini semakin spektakuler dan mendunia untuk menyambut

ribuan pemain PUBG dan Dota 2 yang yang memperebutkan prize pool sebesar USD 400.000.

● Melalui Online Qualifier, Predator League 2020 memberi kesempatan lebih luas bagi talenta muda

di seluruh Indonesia untuk menguji kemampuan bertanding di kancah internasional.

● Acer juga akan hadir di lima kota seluruh Indonesia bersama dengan Brand Ambassador Predator

Gaming, caster dan komunitas untuk bisa semakin dekat dengan gamers melalui berbagai kegiatan

seru dan interaktif

● Acer juga memperkenalkan laptop gaming terbaru, Predator Triton 300 yang tipis dengan

performa dan fitur andalan yang dibungkus dalam desain kompak dengan solid metal chasing.

Memiliki cooling system terbaik dengan 4th gen aeroblade 3D fan yang memiliki 59 bionic blade

sehingga menghasilkan 45% airflow improvement. Kini gamers yang mobile bisa bertanding dari

mana saja, karena Predator Triton 300 tetap nyaman dibawa bermain game di manapun

Jakarta, 23 Oktober 2019 - Setelah menuai sukses dan menjadi ikon perhelatan kompetisi eSport

terbesar di Asia Pasifik selama dua tahun berturut-turut, tahun ini Acer kembali

menyelenggarakan Asia Pacific Predator League 2020 yang lebih besar, spektakuler dan akan

diikuti oleh semakin banyak talenta eSport. Negara yang berpartisipasi pun semakin banyak,

menjadikan acara tahunan Acer ini semakin mendunia dan disukai oleh gamers mancanegara.

Ribuan team di Asia Pasifik akan berpartisipasi untuk berlaga dalam dua kategori game yang

dipertandingkan, yaitu DOTA 2 & Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG).

Predator, brand dengan deretan perangkat gaming yang terlengkap, melalui Asia Pacific Predator

League 2020 ini akan mengumpulkan para gamer dari 17 negara mulai dari Indonesia, Malaysia,

Filipina, Thailand, Vietnam, Australia, India, Singapura, Hong Kong, Macau, Japan, Korea Selatan,

Taiwan, Mongolia, Sri Lanka, Bangladesh, dan Myanmar. Para gamer yang bertarung untuk PUBG

dan Dota 2 dengan strategi terbaik akan berkesempatan untuk memenangkan prize pool sebesar

USD 400,000. Babak grand final Asia Pasifik akan diadakan di Manila pada 22 – 23 Februari 2020

mendatang di SMMall of Asia Arena, Kota Pasay.



“Pada penyelenggaraan Predator League yang ketiga tahun ini, Acer kembali menghadirkan

panggung internasional bagi para gamer bertalenta untuk saling berkompetisi, adu strategi dan

kebolehan, serta berjuang mencetak prestasi. Bersamaan dengan perkenalan komunitas gaming

terbaru yakni Planet9, Acer akan menyediakan ekosistem yang komprehensif untuk mendukung

kemajuan industri gaming di banyak negara, dan tentu saja yang terpenting adalah manfaatnya

bagi para gamer,” ujar Andrew Hou, Presiden Operasional Acer Region Asia Pasifik.

Di Indonesia, tahap Online Qualifier akan berlangsung selama dua bulan sejak akhir Oktober

hingga Desember 2019, memperebutkan prize pool Indonesia sebesar Rp200.000.000. Selama

turnamen ini berlangsung, Acer akan hadir juga di lima kota seperti Medan, Surabaya, Yogyakarta,

Samarinda dan Makassar. Keseruan di tiap region dilengkapi dengan acara nonton bareng

bersama dengan Brand Ambassador Predator Gaming, caster dan acara komunitas. Acer berharap

bisa terus menjalin hubungan erat dan semakin mengerti keinginan serta kebutuhan gamers yang

selalu menjadi landasan utama inovasi jajaran produk Acer terbaru.

Melalui Online Qualifier yang pertama kali dilaksanakan tahun ini, Predator League akan

menjangkau talenta gamers muda Indonesia yang lebih luas, termasuk bakat-bakat terpendam yg

ingin mengeksplorasi kemampuan mereka dalam berpartisipasi di turnamen kelas dunia seperti

Asia Pacific Predator League 2020. Kini gamers dimanapun mereka berada, dapat dengan mudah

ikut serta sekaligus mengadu strategi keahlian mereka untuk menang.

“Selama penyelenggaraan Predator League, Indonesia telah melahirkan banyak talenta berbakat

di dunia eSport, beberapa di antaranya mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah

internasional. Kami bersemangat untuk segera memulai turnamen di Indonesia, mencari tim

terbaik dan mengirimkan wakil di Grand Final Asia Pacific Predator League 2020 di Manila tahun

depan.” UjarHerbet Ang, Presiden Direktur Acer Indonesia.

“Online Qualifier yang baru dilaksanakan tahun ini akan menjangkau lebih banyak lagi talenta

muda gamers dari seluruh Indonesia. Mereka dapat mendaftar dan bertanding dari mana saja

dengan mudah tanpa ada batasan wilayah, sehingga misi kami untuk mendukung ekosistem

gaming dengan perangkat Acer terbaik dapat terwujud. Acer sangat bersemangat untuk

mendorong lahirnya juara eSport dari Predator League, anak-anak muda inilah yang akan

mengharumkan nama bangsa nantinya.” tambah Herbet.



Temukan informasi selengkapnya mengenai Predator League 2020 dan daftarkan team pada

https://www.predator-league.com/. Ikuti juga kemeriahan #PredatorLeague2020 melalui

halaman http://acerid.com/predator-league dan social media Predator Gaming Indonesia.

Predator Triton 300: Laptop Gaming Tipis untuk Gamers yang Aktif

Bersamaan dengan dimulainya Predator League 2020, Acer juga memperkenalkan laptop gaming

terbaru, Predator Triton 300 (PT315-51) yang tipis dengan performa dan fitur andalan yang

dibungkus dalam desain kompak dengan solid metal chasing. Memiliki cooling system terbaik

dengan 4th gen aeroblade 3D fan yang memiliki 59 bionic blade sehingga menghasilkan 45%

airflow improvement. Kini gamers yang mobile bisa bertanding dari mana saja, karena Predator

Triton 300 tetap nyaman dibawa bermain game di manapun

Laptop ini diperkuat oleh prosesor Intel® Core™ generasi ke-9 yang dipasangkan dengan NVIDIA®

GeForce® GTX 1650 GPU, serta menawarkan pengalaman visual lebih imersif dan detail berkat

144Hz FHD IPS display, dan dual slot NVMe untuk solusi upgradeable yang lebih leluasa. Selain itu,

Predator Triton 300 juga didukung teknologi RGB keyboard yang memberikan variasi warna yang

keren saat dimainkan.

Saat ini juga merupakan kesempatan terbaik untuk mendapatkan perangkat gaming dari seluruh

lini Predator melalui beragam promo yang berlangsung selama periode Predator League 2020.

Promo unggulan antara lain cashback hingga Rp 2 juta, ataupun hadiah langsung berupa gaming

gears untuk pembelian perangkat Predator Gaming tertentu. Predator Triton 300 (PT315-51)

ditawarkan mulai dari Rp16.999.000 dengan cashback Rp 1,5 juta melalui Pre Order Online yang

berlangsung pada 16 - 29 Oktober 2019 di Blibli. Dapatkan informasi terkini mengenai Predator

Gaming di http://acerid.com/predator.

****

Tentang Predator League

Predator League diadakan oleh Acer setiap tahunnya untuk memperkuat komitmen brand dalam mendukung industri

game di region Asia Pasifik. Sebagai seorang gamer kamu harus tidak kenal ampun dan terobsesi dengan kemenangan,

layaknya Predator yang siap menyerang mangsanya. Predator adalah brand dengan deretan perangkat gaming

terlengkap dimulai dari laptop, desktop, monitor, dan aksesoris, dan dengan Predator series yang menawarkan

teknologi termutakhir dalam gaming, dirancang secara khusus untuk meningkatkan pengalaman bermain setiap gamer

sejati.

Sejak September hingga Desember 2018, Predator League 2019 berjalan di Asia Pasifik dalam dua fase. Pada tahun

2019, turnamen antar negara ini diikuti lebih dari 10 negara, mengumpulkan talenta terbaik dalam PUBG dan Dota 2.

https://www.predator-league.com/
https://www.predator-league.com/
https://www.predator-league.com/
http://acerid.com/predator-league
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Predator League juga menampilkan pertandingan offline dan online untuk mencari tim terbaik. Setelah kompetisi yang

sengit, hadirlah juara dari Asia Pacific Predator League 2019. Juara bertahan dari PUBG adalah tim Afreeca Freecs dari

Korea Selatan, dan juara dari Dota 2 adalah TNC Predator dari Filipina.

Berdasarkan laporan yang dirilis Newzoo, pada tahun 2019 ini nilai pasar game global akan mencapai angka US$152

miliar (sekitar Rp2,15 kuadriliun), meningkat 9,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Indonesia sendiri menjadi salah

satu pasar video game terbesar di Asia Pasifik, dengan angka mencapai US$941 juta (sekitar Rp13 triliun). Asia Pasifik

merupakan wilayah dengan pertumbuhan pasar game paling tinggi di dunia.

Para gamer PUBG dan Dota 2 akan bertanding di Asia Pacific Predator League 2020. PUBG adalah salah satu game

eSport paling populer dan paling tangguh dari PUBG Corporation dengan 100 pemain bersaing untuk mengeliminasi

satu sama lain hingga menjadi orang terakhir yang bertahan. Popularitas yang tinggi membuat PUBG menjadi

fenomena game mendunia yang menjadikannya sebagai game dengan penjualan tertinggi sepanjang masa dengan

lebih dari 50 juta kopi terjual. Di sisi lain, jumlah pemain aktif Dota 2 yang mencapai lebih dari 1,3 juta menjadikannya

selalu dalam lingkup perhatian komunitas eSport.

***

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
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Public Relations & Digital Marketing Manager - Acer Indonesia

anandita.puspitasari@acer.com

+6281286566755

Advo Indonesia - Public Relations

adhi@advo-indonesia.com

+628891445945
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