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Tebar Semangat Positif Kepada Semua Orang, Acer 
Day 2021 “Live Your World” Sajikan Kolaborasi Musik 6 
Negara Disertai Beragam Penawaran Menarik 

Ringkasan Editor 

● Program tahunan Acer Day hadir kembali di seluruh kawasan Asia Pasifik dengan tema “Live Your World”.  
● Acer membuat proyek kolaborasi penyanyi dari 6 negara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Taiwan, 

dan Vietnam) berupa lagu tema “Live Your World” untuk memberi semangat kepada semua orang dalam 
menjalani keseharian mereka di masa sekarang ini.  

● Acer menawarkan berbagai penawaran menarik untuk pelanggan, mulai dari cashback hingga Rp 5 juta 
dan ekstra 3%*, free 512GB SSD, hingga free monitor gaming Predator.  

● Selain itu, Acer juga menghadirkan beragam aktivitas seru berhadiah di media sosial mulai dari: 
AcerDayID TikTok Challenge, #DuetChallenge bersama Indomusik Team, #ChooseYourWorld social 
media challenge beragam hadiah senilai total lebih dari Rp50 juta untuk memeriahkan rangkaian Acer Day 
2021.  

 
Jakarta, 3 Agustus 2021 – Acer kembali menghadirkan program tahunan Acer Day 2021 dengan 
beragam penawaran dan kegiatan menarik untuk pelanggan. Mengusung tema “Live Your World”, 
Acer mengajak masyarakat untuk terus membawa semangat kreatif dan mengasah kapasitas diri 
secara maksimal tanpa takut menghadapi berbagai halangan yang muncul dalam situasi seperti 
sekarang ini. Para pelanggan di Indonesia dapat mengikuti rangkaian kegiatan Acer Day 2021 yang 
digelar selama dua bulan, mulai dari 1 Agustus hingga 30 September 2021. 
 
Acer Day pertama kali diadakan pada tahun 2017 dengan tujuan untuk bisa selalu dekat dengan 
para pelanggan melalui berbagai inovasi terbaru sekaligus terbaik, tidak hanya di Indonesia tetapi 
juga seluruh kawasan Asia Pasifik. Membawa semangat #LiveYourWorld, tahun ini Acer ingin 
memberikan sesuatu yang spesial dan berbeda, yang diharapkan bisa menggugah gairah 
kreativitas, produktivitas, dan keceriaan masyarakat dunia dalam menjalani hidup mereka. Untuk 
itu, Acer membuat proyek kolaborasi musik “Live Your World” yang bekerja sama dengan talenta-
talenta berbakat perwakilan dari 6 negara, di mana Indonesia terpilih sebagai salah satu negara di 
dalamnya.  
 
“Sebagian besar dari kita saat sedang membatasi kegiatan sosial di luar rumah. Namun, kami ingin 
mengajak para pelanggan untuk tetap semangat, kreatif dan produktif. Tema Acer Day tahun ini 
yakni 'Live Your World' diharapkan dapat memberikan inspirasi untuk tetap dapat melakukan yang 
terbaik pada situasi apa pun. Kami percaya musik adalah media terbaik yang dapat melampaui 
batas dan keadaan. Untuk itu kami bersama dengan penyanyi dari 6 negara di Asia Pasifik 
melakukan kolaborasi inspiratif melalui lagu spesial -- Live Your World,” kata Andrew Hou, 
President of Acer Pan Asia Pacific Operations. 
 
Acer Indonesia terpilih sebagai salah satu negara dalam proyek kolaborasi tersebut melalui 
keterlibatan talenta muda Gabriel Prince, yang bergabung dengan 5 penyanyi lainnya yaitu Aina 
Abdul dari Malaysia, Earth Patravee dari Thailand, GBOYSWAG dari Taiwan, Sarah Geronimo dari 
Filipina, dan VP B VƯƠNG dari Vietnam. Kolaborasi Acer Day 2021 akan diperkenalkan pada Acer 
Day 2021 Virtual Concert yang disiarkan melalui streaming di Facebook pada 7 Agustus 2021 dan 
dapat diakses pada link http://acerid.com/streaming. Kolaborasi apik 6 talenta berbakat ini 
dihadirkan dalam lagu berjudul “Live Your World” yang dapat dinikmati melalui berbagai platform 

http://acerid.com/streaming
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streaming musik populer seperti Spotify, YouTube Music, Apple Music dan lainnya. 
 
“Acer yakin bahwa kemampuan, kreativitas dan semangat luar biasa dari pelanggan untuk terus 
berkarya dan produktif bisa dilakukan dari mana saja berkat teknologi. Kami berharap, Acer Day 
2021 akan semakin mendekatkan Acer dengan pelanggan kami di mana pun mereka berada 
sekaligus menawarkan pilihan produk-produk unggulan yang dapat mengakselerasi produktivitas 
dan kreativitas,” kata Herbet Ang, President Director Acer Indonesia. 
 
Semangat Live Your World pada Acer Day 2021 juga disesuaikan dengan karater kebutuhan 
pelanggan yang berbeda-beda. Mulai dari sosok yang membutuhkan kebebasan dalam bekerja 
yang diwakili dengan Your World of Freedom, mereka yang membutuhkan kecepatan untuk 
bermain game hingga melakukan aktivitas produktif dengan Your World of Speed, gamers yang 
butuh perangkat dengan kekuatan maksimal untuk bisa selalu menang dalam permainan dengan 
Your World of Dominance, lalu sosok yang menginginkan kanvas digital untuk mewujudkan ide 
kreatif mereka dalam berkarya dalam Your World of Creativity, serta mereka yang ingin bisa 
melakukan apa saja untuk bisa selalu produktif melalui Your World of Versatility. 
 

• Swift 5 Antimicrobial & Swift 3 Infinity 4 (Your World of Freedom): Di mana para 

profesional dapat tetap produktif bekerja dengan lancar dan tetap higenis di mana saja dan 

kapan saja berkat portabilitas yang hadir di Swift 5 Antimicrobial dengan bobot 1kg, 

ketebalan hanya 14.95 mm, layar sentuh IPS 14 inci, serta dilapisi material yang higienis 

dengan full Antimicrobial Solutions. Lini ini juga menghadirkan laptop Swift 3 Infinity 4 

dengan desain yang stylish dan dibekali prosesor Intel® Core Generasi ke-11 tersertifikasi 

Intel® Evo™. Swift 3 Infinity 4 disempurnakan dengan Intel® Iris Xe Graphics untuk 

pengalaman grafis yang lebih menakjubkan dan dibungkus dalam desain tipis 15,9mm 

serta bobot 1,2 kg. 

• Nitro 5 (Your World of Speed): Gamers dapat memainkan bermacam game populer tanpa 

lag dan frame rate maksimal, berkat kecepatan yang tinggi prosesor terbaru Intel Core 

Generasi ke-11 dan grafis NVIDIA® terbaru GeForce RTX™ 3000, serta upgradeable dengan 

Dual slot SSD NVME, sebuah slot SATA dan dual slot RAM.  

• Predator Helios 300 with 11th Gen Intel (Your World of Dominance): Laptop gaming 

paling tangguh di kelasnya, hadir dengan Graphics NVIDIA® terbaru GeForce RTX™ 30 

series dan prosesor Intel Core Generasi ke-11, kipas 3D Aeroblade generasi ke-5 serta layar 

QHD 165Hz dengan akurasi warna 100% DCI-P3. Perpaduan kekuatan ini dapat membawa 

tingkat permainan ke next level untuk merasakan petualangan yang hebat dan menantang.  

• ConceptD 3 Ezel Pro (Your World of Creativity): Perangkat sempurna yang fleksibel, 

sebagai kanvas untuk menuangkan ide dan kreativitas para kreator atau pekerja kreatif 

profesional yang bisa hadir kapan saja di saat tak terduga. Tampilan detail warna dan 

gambar yang tampak nyata seperti asli karena hadir dengan dukungan 100% sRGB Color 

Gamut, validasi PANTONE® dengan lapisan akhir Corning® Gorilla® Glass 5 yang durable, 

serta Delta E<2.  

• Aspire 5 Slim (Your World of Versatility): Pelajar dan pekerja dapat kian produktif dan 

mengembangkan karier secara maksimal mereka berkat performa laptop yang didukung 

prosesor terbaru Intel® Core™ Generasi ke-11 dan teknologi Exo Amp Antenna yang 

memberikan cakupan sinyal 360 derajat. Kemampuan upgrade RAM dan kapasitas storage 

memberikan keleluasaan berkat penyimpanan lebih besar dan performa yang lebih tinggi. 
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Promo Menarik & Kompetisi Seru di Indonesia  
 
Acer tidak hanya menawarkan rangkaian produk terbaiknya melalui program tahunan ini, namun 
juga kemudahan dengan promo spesial yang dihadirkan selama Acer Day #LiveYourWorld. 
Berbagai penawaran menarik, mulai dari cashback hingga Rp5 juta dan ekstra 3%*, free SSD, hingga 
free monitor gaming Predator yang menjadi nilai tambah bagi konsumen untuk membeli produk 
baru dari Acer, atau upgrade perangkat mereka mengikuti perkembangan inovasi teknologi yang 
ditawarkan Acer. Dapatkan informasi lebih lanjut dengan mengunjungi situs Acer Day 2021 
www.acerid.com/acerday dan akun-akun media sosial Acer Indonesia. 
 
Acer Day 2021 menjadi kesempatan untuk berbagi semangat positif tidak hanya melalui promo-
promo menarik. Acer juga memeriahkannya dengan beragam kegiatan seru yang bisa diikuti secara 
online melalui platform media sosial seperti: #AcerDayID TikTok Challenge, #DuetChallenge 
bersama Indomusik Team, #ChooseYourWorld social media challenge beragam hadiah senilai total 
lebih dari Rp50 juta. Pilih challenge yang paling mewakili talenta dan ekspresikan kreativitasmu 
bersama Acer.  
 
Seluruh informasi mengenai Acer Day 2021 seperti promo, info produk terbaru, social media 
challenge, bisa didapatkan dengan mengunjungi laman www.acerid.com/acerday. Ikuti 
kemeriahannya dengan mengikuti tagar #AcerDay2021 #AcerDayID #LiveYourWorldwithAcer 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 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    : www.acerID.com  
Facebook   : www.facebook.com/acerindonesia & www.facebook.com/predatorgamingindonesia 
Twitter    : @acerID 
YouTube    : www.youtube.com/acerindonesia 
Instagram   : @acerID & @predatorgamingindonesia 
Contact Center  : 1500155 
Press Room  : www.acerid.com/press-room 
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Media Contacts Acer Indonesia 

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

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