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Acer Berkolaborasi dengan Konten Kreator 

Ternama Indonesia Gelar Online Workshop 

Melalui #MoreUp, Semua Orang Bisa Jadi 

Konten Kreator 
 

Ringkasan Editor: 

• Melalui gelaran online workshop #MoreUp, peserta camp bisa mengikuti rangkaian workshop yang difasilitasi 
Acer dan dimentori oleh konten kreator ternama seperti Andi Muhyiddin, Nadia Omara, Indira Ayu Maharani, 
Yu Sing, dan Rifki Antariksa. 

• Acer menghadirkan rangkaian kegiatan #MoreUp untuk mendorong dan meyakinkan semua orang agar tak 
perlu lagi ragu untuk menjadi konten kreator. 

• Semua orang kini bisa menjadi konten kreator dengan menggunakan produk terbaik Acer seperti Acer Swift 
3x, Predator Helios 300, ConceptD 3 Ezel Pro, dan desktop all-in-one Acer Aspire C22-1651. 
 

Jakarta, 21 Juli 2021 – Kreator konten merupakan salah satu profesi yang sedang tren dan marak 

ditemui saat ini. Seiring dengan tren tersebut Acer menghadirkan online workshop #MoreUp yang 

terbuka bagi siapa saja yang ingin berprofesi menjadi konten kreator. Melalui online workshop ini, 

peserta bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan keahlian mereka dalam membuat konten. 

Sejumlah konten kreator ternama seperti Nadia Omara, Indira Ayu Maharani (Inayma), Yu Sing, dan Rifki 

Antariksa, akan memberikan workshop sesuai bidang keahlian masing-masing. Gelaran online 

workshop #MoreUp ini dilaksanakan selama Juli – Agustus 2021, sejak dibuka pendaftarannya untuk 

umum pada 21 Juli 2021. 

Berbagi semangat yang sama dengan para konten kreator ternama Tanah Air, Acer ingin menyebarkan 

keyakinan bahwa semua orang bisa menjadi konten kreator andal apapun bidangnya. 

Melalui rangkaian kegiatan #MoreUp yang dibuka untuk umum, Acer menghadirkan 4 pilihan 

workshop dengan topik menarik selama Juli - Agustus 2021. Acer menghadirkan para konten kreator 

ternama Indonesia yang merupakan sosok terpilih karena keahlian dan pengalaman di bidangnya 

masing-masing tersebut yang akan berbagi ilmu sesuai dengan ketertarikan dan profesinya. Pemilihan 

topik berdasarkan perkembangan tren terkini sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan para 

kreator sehingga materi yang diberikan tepat sasaran. 

“Kami menghadirkan rangkaian kegiatan #MoreUp untuk memberikan semangat bahwa kini semua 

orang bisa menjadi konten kreator. Melalui online workshop, para kreator muda akan mendapatkan 
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kesempatan langsung untuk menimba ilmu dan berinteraksi dengan konten kreator ternama, yang 

akan berbagi pengalaman mereka di bidangnya masing-masing dalam bentuk online workshop. Sebagai 

perusahaan teknologi ternama dengan pengalaman panjang, Acer senantiasa berinovasi dalam 

menghadirkan pilihan perangkat yang dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat dari berbagai 

kalangan, termasuk para konten kreator. Mulai dari kegiatan pencarian ide dan perancangan strategi 

kreatif, gaming, mendesain, hingga mengedit konten, Acer menawarkan beragam perangkat yang 

dapat untuk beragam kebutuhan para kreator,” ujar Fransisca Maya – Head of Marketing Acer 

Indonesia. 

Rangkaian kegiatan workshop #MoreUp berlangsung pada Juli - Agustus 2021 dengan menghadirkan 

empat online workshop untuk umum. Siapapun dapat mendaftar online workshop pada laman 

http://acerid.com/creator yang dibuka mulai tanggal 21 Juli 2021. Online workshop ini dapat diikuti 

secara gratis, dan menyediakan e-certificate untuk para pesertanya.  

Seri online workshop #MoreUp untuk umum akan dilaksanakan dengan jadwal dan topik sebagai 

berikut: 

1. Workshop dengan Rifki Antariksa – Creative Photographer, pada 29 Juli 2021 dengan topik 

“Produktif dari Rumah, Membangun Brand dan Menghasilkan Karya Kreatif ala Rifki Antariksa” 

2. Workshop dengan Yu Sing– Arsitek, Co-founder of akanoma Studio, pada 2 Agustus 2021 

dengan topik “Pentingnya Konsistensi dalam Sebuah Desain: Mulai dari Konsep hingga 

Realisasi” 

3. Workshop dengan Indira Ayu Maharani (Inayma) – Gamer, Streamer, pada Agustus 2021 

dengan topik: “Tips dan Trik Berkreasi dengan Laptop Gaming untuk Menghasilkan Uang!” 

4. Workshop dengan Nadia Omara – YouTuber dengan >3,2 juta subscriber, pada Agustus 2021 

dengan topik: “Cara Menggali Ide agar Konten Video Menarik Plus Bisa Menambah Subscriber 

dan Meningkatkan View” 

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan More Up, Acer menawarkan lini lengkap yang ditujukan bagi 

para kreator dari berbagai kalangan, yang tentunya membutuhkan perangkat dengan spesifikasi 

berbeda:   

1. Mobile creator: kreator yang sering berkreasi dari mana saja, kapan saja. Termasuk di antaranya 

adalah YouTuber. Untuk para mobile creator, Acer menghadirkan laptop tipis dan ringan Swift 

3x serta Swift X dengan prosesor terbaru dan grafis andal. 

2. Gaming creator: memadukan dunia gaming dan content creation, bidang ini merupakan salah 

satu dengan peminat paling banyak belakangan ini. Acer menghadirkan lini Predator Gaming 

dan Nitro 5 untuk kebutuhan mulai casual gaming hingga editing konten berat. 

3. Creative professional: kreator profesional yang menghadirkan kreasi tingkat tinggi dengan 

kebutuhan perangkat berspesifikasi khusus yaitu mereka yang berprofesi di antaranya arsitek, 

animator, 3D illustrator, graphic designer. Acer menghadirkan lini kreator profesional dengan 

produk seperti ConceptD 3 Ezel Pro dan ConceptD 5 Pro. 

4. Creative entrepreneur: memulai bisnis ataupun membangun brand kini bisa dilakukan dari 

rumah. Perangkat yang tepat akan membantumu mewujudkannya. Acer menghadirkan lini 

http://acerid.com/creator
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desktop all-in-one seperti Aspire C22-1651 yang dapat memenuhi kebutuhan para creative 

entrepreneur memulai bisnisnya secara kreatif dari kenyamanan rumahnya. 

Rangkaian Lini Lengkap Acer untuk Para Kreator 

Acer Swift 3X, Tipis dengan Performa Grafis Setara Laptop Gaming untuk Kreator On-the-go 

Acer Swift 3X merupakan laptop tipis dan ringan pertama di Indonesia yang menggunakan Intel® Iris® 

Xe MAX dedicated graphics dan mampu menghadirkan performa grafis setara laptop gaming. Selain 

hadir dengan solusi grafis diskrit tersebut, Swift 3X juga didukung kekuatan prosesor terbaru yaitu 

Intel® Core™ Generasi ke-11. Menawarkan pengalaman komputasi tingkat lanjut dalam kemasan 

laptop tipis yang memudahkan mobilitas sehari-hari dengan desain ringkas dan bobot ringan hanya 

1,3kg. Selain itu, Swift 3X juga dibekali dengan layar 14” FHD IPS yang memiliki cakupan warna 100% 

sRGB. Laptop ini sangat sesuai untuk mobilitas pekerja kreatif, streamer & Youtuber, serta fotografer 

yang membutuhkan perangkat dengan performa grafis andal untuk bekerja kapan saja dan di mana 

saja. 

Predator Helios 300, Lebih Baik dengan Teknologi dan Fitur Powerful 

Predator Helios 300 terbaru mampu memberikan performa lebih baik kepada para penggunanya. 

Rahasianya adalah kehadiran GPU NVIDIA® terbaru. GeForce RTX™ 3070 yang digunakan sudah 

memakai Core RT terbaru generasi ke-2 serta Tensor core generasi ke-3 yang memiliki throughput 

hingga 2X lebih baik dari generasi sebelumnya, menghasilkan grafik ray-tracing paling realistis dan fitur 

AI DLSS paling mutakhir untuk meningkatkan FPS saat menampilkan grafik terbaik. Predator Helios 300 

menggunakan Intel® Core™ i7 dengan 8-core dan 16-thread terbaru serta kecepatan clock 5.0 GHz 

Turbo yang memiliki tenaga luar biasa untuk menjalankan segala perintah. 

ConceptD 3 Ezel Pro, Sempurna untuk Para Kreator Melalui Desain Autentik Ezel yang Fleksibel 

ConceptD 3 Ezel Pro merupakan laptop untuk creator yang mampu menghadirkan performa lebih cepat 

untuk kreativitas tanpa batasan. Engsel Ezel™ yang inovatif dari Acer memberi pengguna enam mode 

konvertibel untuk dipilih, memungkinkan pengguna untuk berkreasi, berkolaborasi, dan berbagi 

dengan mudah dalam mode mana pun yang dipilih. 

Tingkat akurasi warna yang tinggi menampilkan gamut warna sRGB 100%, akurasi warna Delta E<2, 

dan layar IPS FHD Touchscreen 14 inci tervalidasi PANTONE® dengan lapisan akhir Corning® Gorilla® 

Glass 5 berdurabilitas tinggi, untuk ketepatan warna yang tak tertandingi. Untuk gerak yang lebih 

leluasa, layar laptop ini juga mendukung multi-touch dan AES pen solution. ConceptD 3 Ezel Pro adalah 

perangkat serbaguna dan kreatif yang dirancang untuk para kreator dan pekerja kreatif di mana saja 

dengan masa pakai baterai hingga 14 jam. 

Acer Aspire C Series, Desktop All-in-one dengan Tampilan Minimalis 
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Dengan bezel setipis 3,7 mm dan screen-to-body ratio 92%, desktop all-in-one Acer Aspire C Series hadir 

menyajikan detail layar lebih baik, warna lebih tajam, tampilan penuh gaya dan fitur-fitur yang dapat 

diandalkan oleh pelajar maupun seluruh anggota keluarga. Ditambah kemampuan upgrade memori 

RAM DDR4 hingga 32GB serta memori penyimpanan maksimum 1TB SSD dan 2TB HDD, memungkinkan 

penyimpanan segala data, game, gambar, atau video beresolusi 4K, 8K hingga video 360o lebih leluasa. 

Aspire C Series tersedia dari ukuran 22-inci dengan Aspire C22 dan 24-inci dengan Aspire C24, 

keduanya hadir dengan opsi layar IPS Full HD. 

Jadilah Kreator Bersama Acer! 

Bersamaan dengan rangkaian kegiatan #MoreUp, Acer juga memberikan penawaran potongan harga 

hingga 2 juta Rupiah bagi para konten kreator yang ingin memaksimalkan kemampuannya dan 

mengembangkan potensinya. Rangkaian lini lengkap Acer untuk para kreator telah tersedia di Acer 

eStore, eCommerce maupun jaringan penjualan Acer di kota Anda. Kunjungi 

https://store.acer.com/en-id/ untuk mendapatkan info promo terkini dan produk terbaru dari Acer 

untuk pelanggannya di 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 merupakan pemain utama di industri PC Indonesia. Acer telah mencatat 

pertumbuhan yang stabil dan positif di pasar Indonesia, termasuk memimpin pasar laptop untuk sektor pendidikan di 

Indonesia dengan lini Chromebook. Saat ini Acer Indonesia telah berkembang dari perusahaan hardware menjadi hardware + 

software + services dan cyber security, menawarkan berbagai produk, solusi, layanan, dan manpower dengan teknologi terkini. 

Selama perjalanan bisnisnya, Acer memperoleh prestasi yang menempatkannya sebagai merek laptop dan PC pilihan 

masyarakat Indonesia. Terbukti dengan berbagai penghargaan bergengsi yang diterima, di antaranya; Indonesian Customer 

Satisfaction Award selama 11 tahun berturut-turut, dan penghargaan Top Brand Award selama 14 tahun berturut-turut sejak 

tahun 2008 - 2021. Sebagai wujud komitmen dukungan terhadap industri game, secara konsisten Acer juga menghadirkan 

inovasi terdepan dengan fitur unggulan melalui lini Predator Gaming. 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 84 kota dan 34 provinsi di Indonesia dan 2 di Timor Leste, Acer Contact Center dengan tarif lokal 1500-155, serta 

layanan melalui media sosial selama 24 jam setiap harinya.  

Blog  : acerID.com  

Facebook : facebook.com/acerindonesia 

Twitter   : @acerID 

YouTube   : youtube.com/acerindonesia 

Instagram  : acerID & predatorgamingindonesia 

Press Room : acerid.com/press-room 

https://store.acer.com/en-id/
http://www.acer.com/
http://acerid.com/
http://facebook.com/acerindonesia
http://youtube.com/acerindonesia
http://acerid.com/press-room
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Media Contacts Acer Indonesia 

Anandita Puspitasari 

Acer Indonesia – Consumer Marketing Manager  

anandita.puspitasari@acer.com 

+6281286566755 

Naomi Osia 

Advo Indonesia - Public Relations 

naomi@advo-indonesia.com 

+6281807591506 
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