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Acer Day 2021 Berakhir Pekan Ini: Masih Ada Waktu 
untuk Dapatkan Cashback dan Flash Sale Produk 
Laptop Pilihan! 
 

● Program tahunan Acer Day 2021 “Live Your World” masih berlangsung hingga akhir 

September, hadirkan promo-promo menarik untuk produk unggulan dan terbaik Acer. 

● Berbagai penawaran masih tersedia untuk para pelanggan, mulai dari cashback sampai 

Rp5 juta dan ekstra 3%*, free 512GB SSD, hingga free monitor gaming Predator yang 

berlaku hingga 30 September 2021. 

● Acer juga menghadirkan harga terbaik untuk produk favorit melalui Flash Sale dengan 

potongan harga hingga 50% yang diadakan sampai 3 Oktober 2021. 

Jakarta, 25 September 2021 - Program tahunan Acer Day 2021 “Live Your World” masih 
berlangsung hingga 30 September 2021. Dalam kesempatan setahun sekali ini, Acer tawarkan 
beragam promo impian untuk pilihan laptop dan produk lainnya. Pekan ini menjadi pekan 
terakhir bagi konsumen untuk bisa mendapatkannya, sebelum harus menunggu lagi tahun 
depan. 

Program auction atau lelang telah resmi berakhir pada Jumat lalu. Namun jangan kecewa karena 
konsumen masih bisa mendapatkan cashback produk sampai besaran nominal Rp5 juta dan 
ekstra 3% max Rp500 ribu, free SSD 512GB, hingga free monitor gaming Predator. Penawaran 
ini masih berlaku untuk pembelian hingga tanggal 30 September 2021. Program Flash Sale juga 
masih berjalan dengan menawarkan potongan harga sampai 50% untuk produk favorit pilihan. 
Periode 2 program Flash Sale ini berlangsung selama sepekan sampai dengan 3 Oktober 2021. 

Pilihan produk laptop kini semakin bervariasi sesuai kebutuhan para penggunanya masing-
masing. Konsumen membutuhkan laptop untuk keperluan edukasi, pekerjaan kantoran, 
membuat konten, atau pun untuk sekadar hiburan atau bermain game. Sebagai merek 
teknologi yang selalu memenuhi kebutuhan pasar, Acer menghadirkan jajaran produk laptop 
dengan fokus dan spesifikasi yang berbeda, sehingga pengguna dapat memilih laptop sesuai 
impian dan kebutuhan dalam menjalani aktivitasnya secara produktif dan menyenangkan. 

Padai tahun 2021 ini, Acer Day hadir dengan tema “Live Your World” dengan tujuan 
memberikan semangat kepada para pelanggan dalam menjalani keseharian mereka. Acer ingin 
menjadikan Acer Day 2021 sebagai momen emas untuk berbagi semangat positif yang disertai 
dengan hadirnya promo-promo menarik untuk berbagai jenis perangkat yang Acer tawarkan. 

Acer menawarkan pilihan lini laptop yang sangat lengkap, seperti lini Swift sebagai laptop yang 
tipis dan ringan, Nitro 5 yang menjadi laptop hebat dengan performa cepat dan kelengkapan 
fitur untuk mereka yang menyukai game, lalu Predator Gaming sebagai lini khusus dari Acer 
yang berfokus menyediakan laptop gaming kelas atas, ConceptD bagi para kreator profesional 
yang membutuhkan performa terbaik, serta lini Aspire yang cocok bagi pelajar dan pengguna 
yang menyukai laptop dengan performa kencang. 
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Seluruh promo yang disajikan dalam Acer Day 2021 masih berlaku baik untuk pembelian di 
kanal penjualan online maupun offline seluruh Indonesia. Jadi jangan lewatkan kesempatan 
setahun sekali ini. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai #AcerDay2021, silakan 
mengunjungi website Acer Day 2021 https://www.acerid.com/acerday/ serta ikuti akun-akun 
media sosial 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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