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Sambut Era Seni Digital NFT, Acer Ajak Konsumen 

Berkarya Lewat Kompetisi “Swift Up your NFT Journey” 

 

Ringkasan Editor 

● Mengajak konsumen ciptakan karya seni digital NFT yang bernilai jual, Acer mengadakan Art 

Online Competition untuk para kreator NFT yang dibuka hingga 1 Juli 2022. 

● Art Online Competition “Swift Up your NFT Journey” bekerja sama dengan IDNFT Community dan 

kolektor NFT terkenal Dennis Adhiswara sebagai juri. 

● Acer membawa Swift X sebagai laptop tipis dan ringan yang mumpuni untuk kreator digital 

sebagai hadiah kompetisi. 

Jakarta, 29 Juni 2022 – Seiring dengan perkembangan dan tren dunia seni yang sangat cepat di era digital, 

sebagai merek teknologi ternama, Acer berkomitmen untuk mendorong dan mendukung para kreator 

seni digital untuk berkarya dan meraih peluang pendapatan melalui karya seni NFT (Non-Fungible Token), 

baik itu berupa gambar, video, atau musik. Langkah nyata yang dilakukan Acer adalah dengan 

mengadakan Art Online Competition “Swift Up your NFT Journey” untuk para kreator digital NFT. 

“Acer melihat bahwa perkembangan seni dalam dunia digital bergerak dengan sangat cepat. Sebagai 

perusahaan teknologi dan komputasi ternama di dunia, Acer tentunya ingin ikut membantu kreator – 

kreator muda untuk berkarya lebih jauh di dunia digital tanpa hambatan, salah satunya adalah dengan 

mengadakan Art Online Competition yang terbuka untuk seluruh kreator Tanah Air dalam menghasilkan 

karya NFT yang fresh, menarik, dan memadukan seni dan nilai jual. Tidak hanya itu, Acer juga mendukung 

edukasi NFT dengan menjadi mitra untuk kegiatan ‘IDNFT Academy’, kegiatan edukasi NFT yang diadakan 

oleh salah satu komunitas NFT besar di Indonesia,” jelas Fransisca Maya selaku Head of Marketing, Acer 

Indonesia. 

Dalam “Swift Up your NFT Journey” yang diselenggarakan oleh Acer, para kreator NFT akan berkompetisi 

untuk memenangkan laptop Acer Swift X. Dengan kompetisi untuk seni digital NFT ini, Acer berharap 

konsumen dapat menjadi lebih produktif dengan ilmu yang didapat serta dapat menghasilkan uang dari 

karya seni digital yang sedang marak saat ini, serta dapat menjadi wadah bagi para konten kreator untuk 

berlomba-lomba menghasilkan karya terbaiknya. 
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Art Online Competition “Swift Up your NFT Journey” terbuka untuk semua kreator konten serta seniman 

digital di Indonesia, dan berjalan di Instagram @acerid mulai dari tanggal 14 Juni hingga 1 Juli 2022. 

Kompetisi ini terbagi dalam dua kategori yakni karya seni 2D dan Motion Art. Menggandeng Dennis 

Adhiswara sebagai sosok kolektor NFT ternama di Indonesia, Acer akan memilih masing - masing 5 

pemenang dari setiap kategori untuk masuk ke fase pre-winner pada bulan Juli, di mana calon pemenang 

dapat berkumpul dan menerima special coaching dan product experience dengan menggunakan laptop 

Swift X. Pemenang yang telah ditentukan oleh Acer dan berhak menerima hadiah berupa laptop serta 

uang tunai puluhan juta rupiah akan diumumkan pada tanggal 19 Juli 2022. 

Bagi para kreator yang berminat untuk mengikuti kompetisi ini, penjelasan dan pendaftaran dapat 

langsung dilakukan dengan mengunjungi http://acerid.com/NFT. 

 

http://acerid.com/NFT
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Dukung Edukasi Seni Digital NFT Lewat “IDNFT Academy” 

Sebagai langkah lain dalam mendukung keberadaan seni digital NFT yang marak di Indonesia, Acer juga 

mendukung kegiatan edukasi yang dilakukan komunitas NFT terbesar di Indonesia yakni IDNFT melalui 

“IDNFT Academy” yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Melalui dukungan yang diberikan Acer 

kepada program edukasi ini, Acer berharap dapat lebih mendukung karya digital seniman di Tanah Air. 

IDNFT juga mengadakan Metaverse Exhibition yang berakhir akhir pekan lalu. Membawa pembicara – 

pembicara seputar NFT, Web Development dan seniman, kelas edukasi dari IDNFT ini dibuka untuk umum 

dengan Acer sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan yang berlangsung meriah tersebut. 

 

Swift X, Laptop Tipis Penuh Performa untuk Para Kreator Digital 

 

Swift X menjadi laptop yang direkomendasikan dalam kegiatan ini. Swift X adalah laptop tipis Acer 

performa unggulan, sehingga cocok untuk kreator konten dalam mendukung pembuatan karya sehari - 

hari. Laptop ini ditenagai dengan prosesor AMD Ryzen™ 5000 Mobile Processors dan grafis diskrit NVIDIA 

GeForce RTX 3050, dibungkus dalam bentuk clamshell tipis dan ringan dengan bobot hanya 1,3kg dan 

ketebalan 17,95mm saja, sehingga mudah dibawa ke mana saja. Untuk melengkapi spesifikasi yang 

mumpuni ini, Acer berikan tampilan warna layar yang kaya dan cerah secara konsisten berkat panel IPS 
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FHD akurat 100% sRGB dan bezel ramping 85,73%. Dengan laptop yang tipis dan ringan, prosesor yang 

mumpuni, layar yang cerah dan kaya akan warna, Swift X menjadi salah satu pilihan laptop mumpuni dari 

Acer untuk konten kreator, terutama para kreator seni digital NFT. 

Kunjungi Acer eStore di https://store.acer.com/en-id/ untuk mendapatkan informasi promo terkini dan 

www.acerid.com  untuk mendapatkan informasi ketersediaan produk terbaru di Indonesia. 

  

https://store.acer.com/en-id/
http://www.acerid.com/


5 
 

*** 
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 15 tahun berturut-turut sejak tahun 2008 - 2022. 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 105 lokasi di 87 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 
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