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Untuk Segera Diterbitkan 

 

PanaHome Deltamas Indonesia Mempersembahkan  
‘Magic Air Invitation’ 

Pengalaman Berkendara yang Bersih dan Sehat Menuju 

SAVASA dengan teknologi penghasil nanoeTM X  
 

 
Ilustrasi kampanye ‘Magic Air Invitation’ 

 

Jakarta, 21 January 2021 – PT. PanaHome Deltamas Indonesia (yang merupakan bagian dari 

Grup Panasonic), mempersembahkan kampanye “Magic Air Invitation” dari 23 Januari 2021 

sampai 14 Maret 2021. Kampanye ini mengundang pelanggan untuk berkendara dengan 

dilengkapi alat penghasil nanoeTM X Panasonic, untuk merasakan sirkulasi udara di dalam 

kendaraan yang bersih, sehat, dan nyaman. Teknologi nanoeTM X Panasonic memiliki manfaat 

radikal hidroksil yang terkandung dalam air yang terbukti efektif menghambat pertumbuhan bakteri, 

virus, jamur, alergen, serbuk sari, dan bahan berbahaya (PM2.5). Teknologi ini membantu 

menghilangkan bau di udara, melembutkan kulit serta rambut dan diaplikasikan secara luas ke 

berbagai perangkat mulai dari penyejuk udara (AC), pemurni udara (air purifier), hingga aplikasi di 

ruang tertutup yang memerlukan keamanan dan kenyaman tingkat tinggi. Pelanggan akan diantar 

menggunakan kendaraan Grab yang terpasang alat penghasil nanoeTM X menuju SAVASA, 

sebuah pengembangan smart-township dengan rumah yang dilengkapi produk-produk Panasonic. 

Panasonic berkomitmen untuk menyediakan kualitas udara yang lebih baik khususnya selama 

masa kritis ini. Bersama dengan Grab Holdings Inc (Grab), superapp terkemuka di Asia 

Tenggara, Panasonic akan menyediakan perjalanan khusus dan gratis menuju SAVASA. Untuk 

melengkapi seluruh pengalaman, pelanggan juga akan diperkenalkan dengan teknologi udara 

dalam ruangan berkualitas tinggi dari Panasonic di SAVASA, yang bertujuan untuk menyediakan 

lingkungan hidup yang lebih baik bagi masyarakat di Indonesia. 
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■ Penjelasan tentang kampanye “Magic Air Invitation” 

 

Menurut Takaya Motooka, Direktur PanaHome Deltamas Indonesia “Pandemi virus corona ini 

telah mempengaruhi khalayak ramai dalam banyak hal, salah satunya adalah perubahan dimana 

masyarakat menghabiskan lebih banyak waktu di dalam rumah mereka. Seiring dengan 

perubahan gaya hidup ini, banyak orang menjadi lebih peduli akan udara yang mereka hirup dan 

ingin meningkatkan kualitas udara dalam ruangan.  

Kami ingin berbagi dengan pelanggan tentang peningkatan besar terhadap kualitas udara di 

dalam rumah melalui 3 karakteristik unik. (1) Sistem Ventilasi, (2) Adopsi metode WPC pada 

konstruksi panel beton kedap udara, dan (3) penggabungan teknologi nanoeTM X yang dapat 

menghambat virus corona. Melalui kampanye ini, kami ingin mengetahui reaksi dan masukan 

pelanggan kami terhadap "RUMAH ANTI VIRUS*1". Tujuan kami adalah untuk menyediakan 

rumah dengan kualitas udara dalam ruangan dimana keluarga dapat tinggal, bekerja, dan bermain 

dengan nyaman.” 

 

Karakteristik unik dari unit hunian SAVASA yang didukung teknologi Panasonic adalah: 

1. Sistem ventilasi PURETECH: Sistem PURETECH akan menyaring dan mengalirkan udara 

segar dari luar ke dalam rumah serta membuang udara yang terkontaminasi dari dalam rumah 

akibat dari asap rokok dan kegiatan sehari-hari. Sistem PURETECH menjamin kualitas udara di 

dalam rumah. 

Periode Reservasi 15 Januari 2021～12 Maret 2021 

Periode Kampanye 23 Januari 2021～14 Maret 2021 

Reservasi 

- Pesan slot di Situs Pemesanan Panasonic Homes Gobel Indonesia : 
https://www.panasonic.com/id/company/homes/magic-air.html 
- Peserta akan menerima konfirmasi melalui telepon setelah melakukan 
pemesanan. 

Tempat Penjemputan dan 
Pengantaran 

Di dalam Jakarta dan / atau daerah sekitarnya  

Manfaat 
- Pelanggan yang berpartisipasi akan diberikan hadiah berupa voucher 

Grab senilai Rp.500.000 

Pengaturan Transportasi 
- Layanan transportasi gratis dari Jakarta ke SAVASA 
- 3 grup per hari menggunakan kendaraan Grab premium yang 

dilengkapi dengan alat penghasil nanoeTM X 

  
Kendaraan Premium Grab untuk ‘Magic Air Invitation’ dilengkapi dengan nanoe™ X generator 

https://www.panasonic.com/id/company/homes/magic-air.html
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2. Wall Pre-Cast Concrete (WPC)*2: Dengan mengadopsi panel beton besar dengan rangka 

jendela yang sudah terpasang sebelumnya untuk meningkatkan kekedapan udara dan 

meningkatkan ventilasi. 

3. AC Panasonic nanoeTM X*: Menggunakan partikel air halus bermuatan yang telah dipastikan 

mampu menekan dan menghambat virus corona baru 

 
 

 

Ilustrasi sistem ventilasi Ilustrasi metode konstruksi 
WPC 

ilustrasi nanoeTM X 

 

◎ Untuk informasi lebih lanjut, silahkan akses tautan di bawah ini: 

https://www.panasonic.com/id/company/homes/magic-air.html 

 

Latar Belakang Kampanye 

PanaHome Deltamas Indonesia melakukan survei*3 terhadap masyarakat berusia 30-an dan 50-

an (total 200 orang) yang tinggal dalam radius area 10 km dari Jakarta dan "SAVASA" pada 

Agustus 2020 untuk mengetahui perubahan dalam pemikiran mereka tentang lingkungan hidup 

dikarenakan oleh virus corona. Ketika peserta diminta untuk memilih fungsi terpenting dari empat 

kategori (ventilasi, antivirus, touchless, keamanan), “antivirus” menjadi yang tertinggi dengan 33%. 

Selain itu, untuk pertanyaan "Apakah yang terpenting untuk rumah Anda di masa depan?" dari 

empat kategori tersebut diatas, “antivirus” memegang tingkat kepentingan tertinggi dengan 70% 

disusul dengan “ventilasi” dengan 66,5%. 

Jikalau responden harus menambahkan sekitar 20 juta rupiah untuk menambahkan sebuah fungsi 

ke dalam rumah mereka, mereka menjawab bahwa mereka ingin menambahkan fungsi "antivirus" 

dan "ventilasi" dengan 59,5% dan 56,5% dari total jawaban masing-masing dimana jawaban ini 

mencakup 60% dari total responden. Dari segi usia, mereka yang berusia 30-an menunjukkan 

ketertarikan tertentu terhadap kualitas udara dengan menjawab “antivirus” dengan 67% dari total 

responden dan “ventilasi” dengan 66%, sedangkan mereka yang berusia 50-an juga menunjukkan 

ketertarikan mereka pada kualitas udara dengan menjawab “antivirus” dengan 52% dan “ventilasi” 

dengan 47%. Menanggapi perubahan kesadaran masyarakat terhadap antivirus dan kualitas 

ventilasi, PanaHome Deltamas Indonesia mengkomunikasikan fitur-fitur khusus "SAVASA" 

sebagai "RUMAH ANTI VIRUS" untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di era baru ini. 
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Survey internet pada 7-16 Agustus 2020 

Concept Absolute Evaluation: Apa yang penting untuk rumah Anda di masa depan? 

Q5-Q8. Menurut Anda, bagaimana konsep hidup akan berubah mulai sekarang? Menurut Anda apa yang lebih penting? (5-layers evaluation) 

Q11-Q14. Menurut Anda, jika Anda harus membayar 20 juta rupiah untuk menambahkan suatu fungsi ke dalam rumah Anda, fungsi seperti apa yang ingin 

Anda tambahkan? 

 

Tentang SAVASA 

SAVASA adalah sebuah proyek yang saat ini sedang dikembangkan oleh PanaHome Deltamas Indonesia 

yang merupakan unit hunian yang berfokus pada 4 konsep smart: 1. Smart township, 2. Smart security, 3. 

Smart home dan 4. Smart community. Proyek seluas 37 ha dengan total kapasitas sekitar 2.500 unit rumah 

yang mampu menampung sekitar 10.000 penduduk ini direncanakan akan selesai pada tahun 2030. Serah 

terima unit untuk cluster pertama sudah dilakukan sejak bulan Juli 2020. 

 

 Untuk cluster kedua akan mulai dipasarkan pada pertengahan 2021. 

 

Tentang Panahome Deltamas Indonesia 

PanaHome Deltamas Indonesia adalah sebuah perusahaan gabungan antara PT. Panasonic Homes Gobel 

Indonesia dan PT. Puradelta Lestari Tbk yang bergerak di bidang proyek pembangunan perkotaan yang 

komprehensif di Kota Deltamas. Perusahaan didirikan pada November 2017 dengan 51% dari keseluruhan 

saham dimiliki oleh PT. Panasonic Homes Gobel Indonesia dan 49% dimiliki oleh PT. Puradelta Lestari Tbk. 

 

Catatan 

 

* 1: nanoeTM adalah merek dagang terdaftar dari Panasonic. Informasi lebih lanjut tentang efek penekan dari virus korona baru dapat 

ditemukan dalam tautan berikut. 

  https://www.panasonic.com/id/corporate/news/articles/verifikasi-efek-penghambatan-nanoe-x-teknologi-dengan-manfaat-radikal-

hidroksil-oh-yang-terkandung-dalam-air-pada-novel-coronavirus-sars-cov-2.html 

* 2: Metode konstruksi WPC (Wall Pre-cast Concrete) didasarkan pada struktur beton pracetak tipe dinding Jepang yang telah 

ditingkatkan oleh perusahaan kami untuk memenuhi kebutuhan kawasan ASEAN. Beton pracetak yang terdiri dari beton dan 

tulangan dipasang di lokasi konstruksi dengan membuat panel besar menggunakan bekisting baja 

* 3: Survei internet kami (7-16 Agustus 2020). Dilakukan kepada total 200 orang berusia 30-an dan 50-an (masing-masing 50 orang) 

yang tinggal di wilayah Jakarta dan wilayah dalam radius 10 km dari SAVASA. 


