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SENTUHAN BARU TEKNOLOGI WARNA DARI
NIPPON PAINT
Jakarta, 18 September 2014 – Transformasi ruangan semakin mudah berkat aplikasi dan
situs terbaru persembahan dari NIPPON PAINT, yaitu aplikasi Nippon Paint Colour
Creations dan situs baru www.NipponPaint-Indonesia.com. Kini, pengguna dapat
memvisualisasikan hasil akhir make-over ruangan dan mencari solusi total untuk
pengecatan sehingga bebas dari kesalahan pengecatan dan boros biaya.
Aplikasi Nippon Paint Colour Creations dan tampilan baru situs Nippon Paint Indonesia ini
diciptakan berdasarkan filosofi NIPPON PAINT: “Renew Your World” yang telah memacu
perusahaan lebih dari seabad untuk mengembangkan produk yang inovatif dan terdepan,
termasuk teknologi tinting cat premium dari teknologi tinting terkini yaitu Colour Creations
yang menghasilkan ribuan warna hanya dengan satu tekanan tombol.
“Dengan semakin banyaknya pilihan warna, banyak orang melihat bahwa memilih warna
dan cat adalah pekerjaan yang memusingkan. Karena alasan inilah, kami menciptakan
aplikasi Nippon Paint Colour Creations dan memperbaharui situs kami,” ujar Jon Tan, CEO
Decorative Paints dari Nippon Paint.
Dengan aplikasi Nippon Paint Colour Creations, pengguna smart phone atau tablet iOS dan
Android dapat mengaplikasikan warna secara langsung pada foto ruangan, mengecat
secara virtual pada bidang mana saja dengan sapuan jari.
Hal ini cukup dengan tiga langkah mudah. Pertama, mengambil foto ruangan yang akan
dicat. Kemudian, dengan akses warna tak terbatas dari galeri NIPPON PAINT, pilih warna
yang diinginkan dan aplikasikan langsung ke gambar – pengguna juga dapat
memadupadankan skema dan palet warna mereka sendiri.
Dengan aplikasi Nippon Paint Colour Creations, pengguna dapat visualisasi bagaimana
variasi skema warna dapat secara instan mengubah ruangan menjadi karya seni tanpa
menggunakan setetes cat, sampai mereka yakin benar akan skema warna yang diinginkan.
Berbeda dengan aplikasi lainnya, Nippon Paint Colour Creations memiliki teknologi warna
yang mampu membaca, mengatur sinar bayangan yang terdapat pada ruang dan sistem
masking warna yang presisi sekaligus intuitif, sehingga dapat mensimulasikan colour
blocking di dinding dan hasil skema warna terlihat lebih realistis.
Santi Alaysius, praktisi desain interior yang mendapat penghargaan berkat karyanya untuk
Waldorf Astoria Hotel Chicago mengatakan aplikasi ini telah membantu untuk bekerja lebih
efektif dan efisien, “Dengan berbagai fitur yang menarik, Nippon Paint Colour Creations
membantu tenaga profesional di bidang ini karena warna ruangan dapat langsung
divisualisasikan dengan realistis sehingga klien lebih mudah diyakinkan untuk bermain

dengan warna. Sebagai desainer interior, aplikasi ini sangat berperan dalam proses
kreatifitas saya.”
Pengguna juga dapat mengorganisir projek pribadi dan pekerjaan dengan rapi, menyimpan
gambar dan palet warna sebagai referensi di kemudian hari. Untuk mendapatkan saran dan
masukan dari orang-orang terdekat, hasil pewarnaan ini dapat dengan mudah dikirim
melalui email, Facebook dan Twitter. Melalui fitur ‘Directories’, para pengguna juga dapat
memanfaatkan aplikasi ini untuk menemukan lokasi toko Nippon Paint Colour Creations
Centre terdekat di kota mana pun bahkan merencanakan biaya pengeluaran melalui fitur
harga produk.
Cak Uding, pengamat gadget dan teknologi sekaligus pemilik situs almaujudy.com,
menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi kini menjadi alat bantu dalam gaya hidup
masyarakat, “Nippon Paint Colour Creations merupakan salah satu mobile application
terlengkap dan terakurat di kelasnya. Hasilnya lebih terlihat alami karena didukung oleh
colour scheming yang presisi dan intuitif, serta tingkat sensitivitas dan kemampuan
adaptasinya terhadap pencahayaan melebihi kemampuan aplikasi sejenis. Tentunya,
aplikasi ini merupakan sebuah bukti nyata pesatnya perkembangan teknologi yang
membantu terciptanya efisiensi waktu dan usaha di segala bidang.”
Untuk melengkapi aplikasi Nippon Paint Colour Creations, NIPPON PAINT juga
meluncurkan situs terbaru: www.NipponPaint-Indonesia.com sehingga pengguna dapat
mencari informasi produk cat NIPPON PAINT terkini, mengunduh kartu warna, dan
memperoleh berbagai video inspirasi dekorasi rumah.
Aplikasi dan situs ini sangat tepat untuk para profesional, seperti developer proyek, desainer
interior, arsitek, namun demikian aplikasi ini juga sangat mudah untuk digunakan oleh
masyarakat umum dan pemilik rumah.
*********
Tentang NIPPON PAINT
Didirikan pada tahun 1881 menjadikan NIPPON PAINT sebagai perusahaan manufaktur cat
Jepang yang pertama. Saat ini, NIPPON PAINT adalah merek cat No. 1 di Asia Pasifik yang
tersebar di lebih dari 18 negara. Di Indonesia, NIPPON PAINT berdiri sejak 1969 dan
merupakan produsen cat terbesar yang mendominasi berbagai segmen utama: Cat
Dekoratif seperti Vinilex, Pylox, Nippe 2000; dan di segmen Premium seperti Nippon Spotless, Nippon Flaw-less, Nippon Weatherbond, Nippon Momento, dll. Nippon Paint juga
merupakan produsen cat otomotif untuk brand terkemuka seperti Toyota, Honda, Yamaha,
dll. Prestasi yang diraih oleh NIPPON PAINT ini telah diakui secara global maupun nasional
dengan diraihnya Best Company for Leadership Award in Paint Technology Asia oleh IAIR
Awards®, Company of Year dari Frost Sullivan, TOP Brand Award dan Superbrands
sebagai bukti bila produk-produk NIPPON PAINT adalah pilihan masyarakat Indonesia. Saat
ini, NIPPON PAINT memiliki total 4 pabrik dan 35 titik distribusi atau kantor pemasaran di
seluruh Indonesia. NIPPON PAINT juga memiliki lebih dari 3,000 tenaga kerja di seluruh N
usantara dan terus berkomitmen untuk memberikan solusi yang terbaik untuk semua
kebutuhan cat.
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GAMBAR 1: Aplikasi revolusioner dari NIPPON PAINT, Nippon Paint Colour Creations yang dapat
diunduh langsung dari iTunes dan Google Play.

GAMBAR 2: Tampilan terbaru situs Nippon Paint Indonesia (www.NipponPaint-Indonesia.com)

SELURUH FOTO YANG DIPUBLIKASIKAN HARUS DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN “NIPPON PAINT”.
SELURUH FOTO INI MERUPAKAN HAK PATEN DARI NIPPON PAINT DAN HANYA UNTUK DIGUNAKAN
UNTUK PUBLIKASI DI ARTIKEL TENTANG PERUSAHAAN.

