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Nippon Paint Keeps our Children’s World Colourful
Sejak didirikannya pada tahun 1969 di Indonesia, Nippon Paint telah mewarnai dan menjadi bagian dari
sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan Nippon Paint selalu percaya bahwa setiap lapisan baru cat
dapat mengubah dan memperbaharui dunia Anda. Sebuah bentuk dan bukti akan komitmen dan
ekstitensi yang diberikan oleh Nippon Paint untuk masyarakat Indonesia adalah dengan program‐prgram
Corporate Social Responsibility (CSR).
WarnaWarni TkKu merupakan salah satu program CSR Nippon Paint yang bekerja sama dengan
O Channel, program ini menunjukan kepedulian Nippon Paint Indonesia terhadap dunia pendidikan anak‐
anak. Sekitar 4 Taman Kanak‐Kanak (TK) di daerah Lebak Bulus, Karang Tengah, Pondok Gede dan Kebun
Jeruk akan mendapatkan renovasi gratis berupa pengecatan dan pelukisan ulang untuk sekolah mereka
masing‐masing, memberikan tampilan dan nuansa baru serta memberikan sentuhan warna‐warna cerah
yang beragam yang bertujuan untuk membuat pengalaman baru yang tak terlupakan bagi para murid‐
muridnya dan tentunya menambah semangat belajar.
Acara WarnaWarni TkKu ini akan diadakan di bulan Oktober sampai dengan November 2012,
masing‐masing 4 hari untuk setiap TK dan akan ditayang di O Channel dimulai dari Sabtu / 13 Oktober
pada pukul 08.00 Wib, dan akan tayang setiap minggu nya selama bulan Oktober sampai awal
November 2012.
Sedangkan untuk pengecatannya Nippon Paint sebagian besar menggunakan cat Nippon Spot‐less, karena
produk ini merupakan cat anti‐noda revolusioner yang berteknologi tinggi, sehingga noda cair seperti
kopi, teh, jus dan susu tidak akan menempel pada dinding dan sangat mudah dibersihkan tanpa perlu
harus digosok. Cat Nippon Spot‐less ini tersedia dalam pilihan warna yang beragam, lebih dari 10.000
warna yang bisa didapatkan dan warnanya pun dijamin tahan lebih dari 5 tahun. Yang paling terpenting
adalah cat Nippon Spot‐less ini rendah bau dan juga telah mendapatkan Green Label Singapore, sehingga
aman bagi si kecil.
Selain menggunakan cat Nippon Spot‐less, Nippon Paint juga menggunakan salah satu produk andalannya
yang sudah dikenal oleh masyarakat luas yaitu Vinilex. Cat No. 1 di Indonesia ini memiliki beberapa
keunggulan antara lain warna tersedia lebih dari 900 warna, tahan sikat sampai 1.200 kali, anti‐pudar,
anti‐jamur, cepat kering dan mempunyai daya tutup yang baik.
“Anak‐anak adalah fokus utama bagi kami karena mereka memiliki cinta yang alami terhadap warna dan
kami berharap meraka terus mencintai warna ketika mereka tumbuh dewasa. Kami berharap dengan
program Warna‐Warni Tk‐Ku ini dimana mempromosikan dan mendidik anak‐anak untuk hidup sehat,
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