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Nippon Paint’s 50th Year in Asia
Continuously Innovating
Sejak didirikannya pada tahun 1969 di Indonesia, Nippon Paint telah mewarnai dan menjadi bagian dari
sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan pada tahun ini Nippon Paint dengan bangga merayakan 50
Tahun Keemasan (Golden Jubilee) di Asia. Sebuah bukti akan komitmen dan eksistensi yang diberikan
dari Nippon Paint untuk masyarakat Indonesia.
Bertepatan dengan pameran Desain ID yang diadakan di Jakarta Convention Centre (JCC) pada tanggal
5–8 September 2012, Nippon Paint memberikan dukungan serta kontribusinya kepada para profesional
khususnya arsitek dan desainer interior untuk mendapatkan hasil terbaik dalam bidang mereka. Dengan
tampilan konsep booth yang informatif membuat para penggunjung dibawa kedalam pengalaman baru
yang memudahkan untuk memahami serta mengetahui kegunaan masing‐masing teknologi dari fungsi
produk dan warna Nippon Paint.
Selain partisipasi yang diberikan Nippon Paint untuk acara Desain ID yang diadakan di Jakarta, Nippon
Paint juga mengadakan suatu ajang kompetisi untuk para desainer‐arkitek muda yaitu kompetisi “Nippon
Paint Young Designers Awards 2012” (NPYDA) di Surabaya (www.ydaindonesia.com). Pemenang untuk
kompetisi ini bisa ada kesempatan untuk berpartisipasi ke tingkat regional NPYDA dan untuk dapatkan
hadiah utama regional sejumlah US$3,000.
Untuk pameran Desain ID, Nippon Paint akan memberikan all‐day‐pass dan merchandise eksklusif secara
cuma‐cuma, dengan caranya: follow Twitter Nippon Paint @NipponPaintID dan jawab pertanyaan
mudah yang dimulai dari 29 hingga 31 Agustus 2012.
Pada kesempatan ini pula Nippon Paint memperkenalkan inovasi terbaru kepada para desainer interior,
arsitek dan penggunjung pameran baik profesional maupun mahasiswa dengan menghadirkan produk
terbarunya yaitu tinting teknologi terkini Colour Creations PRO Series dan “Wallpaper Paint” Momento.
COLOUR CREATIONS PRO SERIES
Dengan keberhasilan tinting teknologi Colour Creations yang telah memberikan beragam pilihan warna
yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, terutama kebutuhan untuk berkreasi dan
berekspresi dalam memilih warna, kini Colour Creations PRO Series hadir dengan pengembangan
teknologi dari Colour Creations.
“Colour Creations PRO Series ini merupakan produk terbaru dari Nippon Paint yang dikhususkan untuk
para profesional dan sebuah inovasi baru yang memudahkan para kontraktor, desainer interior dan para
pelaku industri untuk melakukan pekerjaannya. Colour Creations PRO Series memiliki fungsi yang lebih luas,
selain teknologi mesin Colour Creations PRO Series yang lebih unggul seperti penggunaan bahan baku yang
lebih beragam seperti PU (polyurethane), NC (nitrocellulose), Epoxy, Solventbased Acrylic, dll yang memiliki
fungsi pengaplikasiannya tidak hanya digunakan untuk dinding interior dan eksterior, melainkan bisa juga
untuk banyak bahan bangunan lainnya seperti kayu, besi, keramik, dan lantai. Mesin ini juga bisa
menghasilkan metallic effect finishing,” demikian kata Head of Marketing Nippon Paint, Ibu Irena Josoeb.
MOMENTO WALLPAPER PAINT
“CREATE MASTERPIECES WITHIN YOUR HOME WITH LUXURIOUS SPECIAL EFFECTS PAINT”
Sebuah inovasi dalam dunia cat dekoratif yang membawa Anda menuju pengalaman baru yang
menakjubkan, memberikan nuansa baru dan sentuhan artistik dalam kehidupan Anda. Sebuah cat
dekoratif bisa menghasilkan finishing Wallpaper yang menakjubkan dengan pilihan finishing luxurious
seperti “Sparkle Pearl”, “Sparkle Silver”, “Sparkle Gold” dan “Elegant”. Bisa dihasilkan dari lebih 2,000
warna yang kaya dan megah berkilauan, seperti memiliki cahaya menawan serta memiliki tekstur indah
yang mengubah dinding rumah Anda menjadi mahakarya luar biasa.
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