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Acer Day 2020 Kembali Hadir dengan Beragam
Penawaran Menarik, Lini Laptop Terbaru Hingga
Hadiah Bernilai Jutaan
Saatnya berbagi keriaan dengan pelanggan di Indonesia, Acer Day 2020 kembali hadir
dengan memberikan banyak kejutan dan penawaran menarik. Semua pasti dapat
hadiah. Acer juga menghadirkan empat laptop terbaru: Aspire 5 Magical Color, Swift 3
Air 2, Swift 3 Ryzen 4000 dan laptop gaming Nitro 5 Ryzen 4000.






Campaign tahunan Acer Day 2020 #BisaProduktifTerus adalah bentuk komitmen Acer untuk selalu
bisa dekat dan menawarkan inovasi terbaru dan terbaik kepada pelanggan, tidak hanya di Indonesia
tetapi juga seluruh kawasan Asia Pasifik.
Bisa Produktif Terus adalah tema yang diusung di Acer Day 2020, mengajak pelanggan untuk terus
produktif dengan Acer di masa pandemi ini.
Semua dapat hadiah adalah bentuk penghargaan kami terhadap pelanggan selama ini. Beli produk
Acer apapun, pasti bawa pulang hadiahnya. Berbagai penawaran menarik mulai dari cashback hingga
Rp2.000.000, free GoPay Credit, free gaming gears, free preinstalled Office & Home Student 2019 dan
juga tambahan garansi resmi tiga tahun membuat Acer semakin mudah untuk dimiliki siapa saja.
Di samping inovasi produk baru yang akan diluncurkan pada kesempatan Acer Day 2020, beragam
aktivitas seru berhadiah dan produktif di social media Acer juga akan ikut memeriahkan acara Acer
Day 2020.

Jakarta, 12 Agustus 2020 - Acer selalu ingin dekat dan menjadi bagian dari keseharian pelanggan
melalui aktifitas tahunan Acer Day 2020 yang akan digelar hingga akhir bulan September 2020.
Bisa Produk Terus adalah tema yang diusung di Acer Day 2020 karena Acer juga mengajak
pelanggan untuk terus produktif bersama Acer di masa pandemi ini.
Dengan konsep semua dapat hadiah, Acer ingin menjadikan Acer Day 2020 sebagai kesempatan
untuk berbagi dengan pelanggan sehingga mereka akan semakin mudah untuk dapat memiliki
produk-produk Acer di kegiatan produktif mereka sehari-hari. Beli produk Acer apapun, pasti bawa
pulang hadiahnya. Tidak lupa juga Acer menawarkan program spektakuler lainnya mulai dari
cashback hingga Rp2.000.000, free GoPay Credit, free gaming gears, free preinstalled Office & Home
Student 2019 dan juga tambahan garansi resmi hingga tiga tahun.
“Acer ingin terus bisa menjadi bagian dari upaya pelanggan untuk tetap produktif di masa pandemi
ini. Acer Day 2020 yang mengusung tema Bisa Produktif Terus, adalah kesempatan yang sengaja
kami persiapkan bersama dengan mitra kerja kami di seluruh Indonesia, untuk bisa menawarkan
program-program dan inovasi paling baik kepada pelanggan kami semua. Kami berharap, Acer Day
2020 dapat menjadi kesempatan terbaik untuk memiliki produk-produk unggulan kami, terus
produktif dan disertai kesehatan untuk dapat berkarya,” kata Herbet Ang, President Director Acer
Indonesia.
Inovasi akan selalu menjadi DNA dari Acer. Inovasi yang kami hadirkan selalu mempertimbangkan
kebutuhan pelanggan, diantaranya dengan menghadirkan performa 40% yang lebih baik, baterai
yang dua kali lebih tahan lama dibandingkan dengan laptop lain di kelasnya, dan penerimaan wifi
yang tiga kali lebih cepat.
Beragam produk baru juga diperkenalkan pada kesempatan Acer Day 2020 ini, yaitu Aspire 5
Magical Color untuk jiwa muda dinamis dan ingin tampil berbeda, Swift 3 Air 2 dan Swift 3 Ryzen
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4000 untuk pelanggan stylish yang membutuhkan mobilitas dan produktivitas tinggi serta laptop
gaming Nitro 5 Ryzen 4000 yang kuat, awet dan sangat upgradeable.
Aspire 5 Magical Color
Aspire 5 (A514-53) Magical Color hadir dengan warna
terbaru magical color yang unik yang menjadikannya
desainnya semakin stylish dan unik. Laptop ini memiliki
masa pakai baterai 2 kali lebih lama dibandingkan dengan
laptop lain di kelasnya dengan daya tahan baterai hingga
14 jam, sangat cocok untuk jiwa muda yang dinamis dan
produktif. Aspire 5 juga menghadirkan kecepatan baca /
tulis hingga 6x lebih cepat dibandingkan dengan HDD
dengan Intel SSD Optane terbaru sehingga proses
loading, copy data menjadi semakin mudah dan tidak
membuang waktu. Teknologi Exo Amp Antenna pada
laptop ini memungkinan penerimaan wifi yang lebih luas
sampai dengan 360 derajat.
Swift 3 Air 2
Swift 3 Air 2 (SF313-52) merupakan lini laptop tipis dari
Acer yang ditujukan untuk pengguna dengan gaya
hidup mobile dan stylish yang membutuhkan laptop
dengan desain elegan namun ringan. Ketajaman
resolusi layar hingga 268% lebih baik, menjadi kekuatan
dari laptop ini berkat display 2K, bila dibandingkan
dengan layar HD. Layarnya yang unik dengan rasio 3:2
menghasilkan 18% view vertikal yang lebih luas. Daya
tahan baterai hingga 17 jam setara dengan 1,4 kali lebih
lama dibandingkan dengan laptop lain di kelasnya. Port
Thunderbolt yang dimiliki laptop ini memungkinkan
kecepatan transfer data 8 kali lebih cepat dibandingkan
dengan USB 3. Pengalaman visual computing juga
menjadi lebih baik berkat Intel Iris Plus Graphics yang
performanya setara dengan dedicated graphic dan
dapat diandalkan untuk bekerja, hiburan serta bermain
game casual.
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Swift 3 Ryzen 4000
Swift 3 Ryzen 4000 (SF314-42) adalah lini laptop tipis
dan ringan dari Acer yang didukung prosesor AMD Ryzen
generasi terbaru yaitu Ryzen 4000 Series. Laptop ini fast
charging, cukup 30 menit pengisian baterai, laptop dapat
dipakai non-stop selama 4 jam sampai dengan 12 jam.
Koneksi wifi yang menjadi sangat penting di era serba
digital ini, sangat dimudahkan berkat teknologi wifi 6
yang dimilikinya, bisa menghasilkan 3 kali koneksi yang
lebih cepat dibandingkan dengan wifi 5. Tentunya laptop
ini sangat mudah dibawa-bawa karena memiliki bobot
yang ringan, hanya 1,2kg. Prosesor AMD Ryzen™ 5
4500U generasi terbaru menghasilkan performa yang
lebih baik, meningkat hingga 40% dibandingkan dengan
generasi sebelumnya.
Nitro 5 Ryzen 4000 Series
Nitro 5 Ryzen 4000 Series (AN515-44) merupakan lini
laptop gaming yang ditujukan untuk casual gamer, yang
hadir dengan berbagai varian prosesor dan kartu grafis.
Nitro 5 merupakan the best in class dalam hal performa
dan harga. Laptop gaming Nitro 5 telah memakai desain
pendingin terbaru.
Selain layout peletakan dua kipas yang terpisah pada
bagian sisi kiri dan kanan, terlihat penggunaan desain
heatsink yang lebih tebal serta memiliki 4 buah port
pembuangan panas pada sisi kiri, kanan dan 2 diarah
belakang. Solusi thermal terbaru ini sanggup membuat
kinerja sistem thermal meningkat hingga 25% lebih baik
serta menjaga performa gaming. Hadir teknologi Acer
CoolBoost™, yang dapat meningkatkan kecepatan kipas
sebesar 10% dan pendinginan CPU/GPU sebesar 9%
dibandingkan dengan mode otomatis.
Storage laptop ini dapat di-upgrade sampai dengan 2TB SSD + 2TB HDD dengan dual slot SSD NVMe
yang tersedia. Keyboardnya juga sangat stylish dengan RGB 4 zones. Bagi gamers, display juga
sangat penting sehingga laptop ini didesain sehingga menghasilkan 144Hz refresh rate 2 kali lebih
halus dibandingkan generasi sebelumnya dengan 60Hz. Keunggulan ini sangat cocok untuk tipe
permainan game FPS yang membutuhkan kecepatan tinggi.
Setiap produk dengan keunikannya masing-masing diharapkan mampu menjawab kebutuhan
pelanggan untuk tetap produktif di masa pandemi yang sulit ini. Acer selalu berkomitmen untuk
terus menghasilkan inovasi yang dapat diandalkan, kuat, awet dan mudah di-upgrade sesuai
kebutuhan pelanggan.
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Promo Acer Day 2020 untuk Pelanggan di Indonesia
Acer Day tahun ini dengan tema #BisaProduktifTerus adalah wujud komitmen Acer untuk menjadi
semakin dekat dengan pelanggan dan terus menjadi bagian untuk bersama-sama terus produktif.
Dengan konsep Semua Pasti Dapat Hadiah, pelanggan dapat menikmati berbagai penawaran
istimewa untuk tiap pembelian laptop terbaru Acer. Untuk setiap pembelian produk Acer selama
periode Acer Day, 12 Agustus – 30 September 2020, pelanggan akan mendapatkan berbagai
penawaran dan hadiah menarik.
Promo menarik yang dihadirkan di antaranya untuk pembelian lini produk baru Acer Day 2020 yaitu
Aspire 5 (A514-53) Magical Color, Swift 3 Air 2 (SF313-52), Swift 3 Ryzen 4000 (SF314-42) atau
Nitro 5 Ryzen 4000 akan mendapatkan penawaran cashback hingga Rp1.500.000, free Office &
Home Student 2019 senilai Rp1.799.000, juga garansi resmi tambahan hingga total tiga tahun.
Pelanggan juga bisa mendapatkan penawaran berupa Gopay Credit hingga senilai Rp200 ribu dan
garansi servis tingga 3 tahun untuk pembelian produk-produk Acer tipe lainnya. Bonus Gopay
Credit dan garansi sparepart hingga tiga tahun bisa didapatkan dengan mendaftarkan pembelian
produk Acer di halaman www.acerid.com/acerday.
Khusus pembelian di e-Commerce, pelanggan dapat melakukan Pre Order online selama periode 12
– 26 Agustus 2020 akan mendapatkan cashback senilai Rp2 juta. Penawaran ini berlaku untuk Pre
Order laptop tipis Swift 3 Air 2 di Blibli.com dan Swift 3 Ryzen 4000 di JD.ID serta terbatas khusus
untuk 17 pembeli pertama setiap produk.
Di samping promo-promo menarik, Acer juga menghadirkan beragam kegiatan yang diharapkan
dapat memberikan manfaat bagi pesertanya, seperti social media challenge dengan aktivitas dan
tema yang berbeda. Di samping itu, akan ada rangkaian webinar produktif yang menjadi bagian
tidak terpisahkan dari Acer Day 2020.
Seluruh informasi mengenai Acer Day 2020 seperti promo, info produk terbaru, social media
challenge hingga jadwal kegiatan webinar bisa didapatkan dengan mengunjungi laman
www.acerid.com/acer-day. Ikuti kemeriahannya dengan mengikuti tagar #AcerDay2020
#BisaProduktifTerus di media sosial resmi Acer 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
untuk riset, 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 13 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
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84 kota di Indonesia, Acer Contact Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui media sosial selama 24 jam
setiap harinya.

Blog
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Press Room

: www.acerID.com
: www.facebook.com/acerindonesia
: @acerID
: www.youtube.com/acerindonesia
: acerID
: www.acerid.com/press-room

Media Contacts Acer Indonesia
Anandita Puspitasari
Consumer Marketing Manager - Acer Indonesia
anandita.puspitasari@acer.com
+62812 8656 6755

Divana Adha Putri
Public Relations - Advo Indonesia
divana@advo-indonesia.com
+6287888318889

© 2020 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks,
registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers
subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels. Prices listed are
manufacturer suggested retail prices and may vary by location.
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