Epson Indonesia Memberikan Pelatihan Teknis mengenai Printer &
Projektor bagi Siswa SMK

Para siswa SMK di Bandung berfoto bersama usai mengikuti Training yang diselenggarakan oleh
Epson Indonesia, tanggal 17 Januari 2017 yang lalu.

Jakarta, 10 February 2017 – Untuk meningkatkan kualitas kemampuan siswa SMK, Epson
Indonesia memberikan rangkaian training mengenai pengetahuan teknis untuk printer dan
projektor. Sebagai pemimpin dunia dibidang digital imaging dan cetak, Epson tidak hanya
meningkatkan inovasi produk dan layanan Epson itu sendiri, namun juga pengembangan
tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) terhadap masyarakat Indonesia secara luas,
khususnya para pelajar.
“Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Epson Indonesia dalam bidang edukasi, yang
dilakukan untuk membantu menambah wawasan serta meningkatkan keterampilan para
pelajar, khususnya pelajar SMK yang ada di Indonesia. Epson Indonesia akan terus
melaksanakan kegiatan serupa dimasa yang akan datang, untuk mendukung kemajuan
bangsa.”
Kegiatan training ini telah dilaksanakan di 6 kota di Indonesia meliputi Banjarmasin 20 SMK,
Malang 20 SMK, Solo 8 SMK, Yogyakarta 18 SMK, Semarang 17 SMK, dan Bandung 17
SMK. Rekan-rekan dari Epson Indonesia membagi ilmu mereka kepada para pelajar yang
hadir, mulai dari pengetahuan cara kerja printer dan projektor Epson, cara instalasi hingga
trouble shooting pada saat printer atau projektor bermasalah. Selain itu, para pelajar juga
berkesempatan untuk membongkar dan memasang kembali printer Epson L120 dan
projektor Epson S200/X200 sebagai produk yang digunakan pada sesi assembly &
disassembly.

Para siswa sedang memperhatikan projektor Epson S200/X200 pada sesi assembly & disassembly.

Kegiatan serupa secara rutin dilakukan oleh Epson Indonesia setiap tahunnya. Tahun 2017,
training ini direncanakan akan dilakukan di kota Pontianak, Palembang, Padang dan
Balikpapan. Pelatihan ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan para
siswa sebagai bekal pada saat terjun ke dunia kerja.
END
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Tentang Epson
Epson sebagai pemimpin dunia untuk teknologi yang didedikasikan untuk saling
menghubungkan manusia, benda dan informasi dengan teknologi yang efisien, compact dan
presisi. Dengan jajaran produk dari printer inkjet dan sistem cetak digital hingga projektor
3LCD, kacamata pintar, sistem sensing/ perasa dan industri robot, Epson fokus untuk
menggerakkan inovasi dan melampaui harapan pelanggan untuk inkjet, komunikasi visual,
wearable dan robotik.
Dipimpin oleh Seiko Epson Corporation Jepang, Epson Group memiliki, 73,000 pekerja di
91 perusahaan diseluruh dunia dan bangga atas kontribusi yang berkelanjutan untuk
lingkungan global dan masyarakat tempat Epson beroperasi. http://global.epson.com
Tentang Epson Asia Tenggara
Sejak tahun 1982, Epson telah membangun kehadiran yang kuat di pasar utama di Asia
Tenggara. Dipimpin oleh kantor pusat regional, Epson Singapore Pte Ltd., Epson Asia
Tenggara meliputi jaringan yang luas dari 11 negara, dan bertanggung jawab untuk
memberikan dan mendukung produk-produk digital imaging yang mutakhir kepada pasar
bisnis dan konsumen melalui infrastruktur yang komprehensif meliputi 500 pusat purna jual,
7 Epson Solution Centers dan 7 pusat manufaktur. http://www.epson.com.sg.
Tentang Epson Indonesia
PT Epson Indonesia berdiri pada bulan Oktober 2000 sebagai perwakilan penjualan dan
pemasaran di Indonesia. PT Epson Indonesia beroperasi di bawah kendali kantor regional
Epson Singapore, Pte. Ltd. Saat ini, PT Epson Indonesia yang bertempat di Jakarta telah
memiliki 24 lokasi purnajual (5 Epson Sales & Service dan 18 Epson Service Center) di 23
kota besar di Indonesia: Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya,
Medan, Makassar, Pontianak, Pekanbaru, Palembang, Samarinda, Jember, Manado,
Cirebon, Purwokerto, Madiun, Bogor, Cikarang, Serang, Bali, Banjarmasin dan Palu.
Dengan didukung oleh distributor-distributor yang berpengalaman dan jaringan dealer yang
tersebar di seluruh kota besar di Indonesia, PT Epson Indonesia telah mampu memperluas
penjualan ke seluruh pelosok Indonesia. PT. Epson Indonesia kini memasarkan produk
printer SIDM (Dot Matrix), Inkjet, Laser, LFP termasuk consumablesnya, dan produk-produk
lain seperti scanner, dan projektor LCD. Silakan kunjungi situs kami www.epson.co.id.
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