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Megapolitan Developments Gelar Megapolitan Property Expo 2015  
 

 
Jakarta, (22/10) – Salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia PT Megapolitan 
Developments Tbk menggelar pameran properti Megapolitan Property Expo 2015. Pameran ini 
merupakan acara tahunan yang diadakan oleh perusahaan sekaligus merayakan ulang tahun ke 39 
dengan menampilkan produk-produk properti unggulan yang dikembangkan oleh perusahaan. 
 
Direktur Utama Megapolitan, L. Melani Lowas Rimba menjelaskan penyelenggaraan pameran properti 
ini bertujuan untuk memperkenalkan produk properti terbaik yang dikembangkan oleh perusahaan.  
“Melalui pameran ini kami berharap masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih detail mengenai 
produk-produk properti yang kami kembangkan secara langsung”, lanjutnya. 
 
Megapolitan Property Expo 2015 digelar pada 23 Oktober – 8 November 2015 di pusat perbelanjaan 
Cinere Bellevue Mall. Produk properti yang ditampilkan Megapolitan antara lain kawasan superblok 
terpadu di Cinere yaitu Centro Cinere yang terdiri dari apartemen Cinere Bellevue Suites, Cinere 
Bellevue Mall, apartemen Cinere Terrace Suites, Cinere Terrace Commercial dan perumahan Cinere 
One Residence, Cinere Park View, serta Graha Cinere. 
 
Selain itu, Megapolitan juga menampilkan produk terbaru area komersial dan bisnis di kawasan 
superblok terpadu dan terbesar Vivo Sentul yaitu Galleria Kiosk Mall, Vivo Mall, Vivo Walk dan Bizpark 
@Vivo Sentul . 
 
Direktur Pemasaran dan Penjualan Megapolitan, Desi Yuliana mengatakan pameran Megapolitan 
Property Expo 2015 ini akan berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, “untuk memeriahkan hari jadi 
Megapolitan yang ke 39 banyak sekali acara yang akan ditampilkan untuk menghibur para pengunjung 
selama pameran di antaranya workshop kesehatan, lomba cerita anak, lomba membuat bricks, live 
music, donor darah, dan lain-lain”, ujar Desi.  
 
Desi juga mengungkapkan bahwa produk properti Megapolitan mendapat sambutan baik dari 
masyarakat. “Kami sangat senang produk properti Megapolitan mendapat sambutan yang baik dari 
masyarakat khususnya untuk hunian, ini artinya produk yang kami kembangkan memenuhi kebutuhan 
hunian masyarakat dalam penyediaan produk yang berkualitas serta memberi nilai lebih dalam 
investasi. Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi melalui kesempatan ini kami memberikan hadiah 
berupa cash back, voucher belanja bagi pengunjung yang berulang tahun di bulan Oktober serta 
hadiah langsung setiap hari kepada pengunjung yang melakukan transaksi”, ungkap Desi lebih lanjut. 
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Dari sisi pengembangan, Megapolitan saat ini fokus pada pembangunan kawasan terpadu baik landed 
maupun high-rise serta komersial di Cinere dan Bogor. Sukses perusahaan dalam mengembangkan 
kawasan terpadu yaitu Centro Cinere diakui oleh Desi bahwa para pembeli Cinere Bellevue Suites, 
Cinere One Commercial, dan Cinere One Residence mendapatkan keuntungan dengan kenaikan harga 
mencapai 100 persen.  
 
Tahun ini Megapolitan kembali mengembangkan kawasan terpadu dan terbesar di Sentul, Bogor yaitu 
Vivo Sentul suatu kawasan dengan konsep yang memadukan area komersil, hunian, serta area rekreasi 
yang dilengkapi dengan berbagi fasilitas.  
 

***selesai*** 

 
Sekilas Mengenai Megapolitan 
Berdiri sejak tanggal 10 September 1976 di Jakarta dengan nama awal perusahaan PT Megapolitan 
Development Corporation. Seiring waktu perusahaan berhasil mengembangkan kawasan hunian dan 
komersial yang nyaman dan prestisius di Jakarta, Cinere, Sentul, dan Karawaci. Perusahaan kemudian 
tercatat di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 12 Januari 2011 dengan nama PT Megapolitan 
Development Tbk. 
 
Memulai unit bisnisnya dalam bidang properti hunian dan komersial, saat ini perusahaan merupakan 
salah satu pengembang mixed-use  properti komersial terbesar di Indonesia dan telah memiliki unit 
usaha properti komersial yaitu Mal Bellagio, Mal Cinere, dan Cinere Bellevue Mall serta sedang 
membangun Galleria Kiso Mall & Lifestyle di kawasan Bogor. Untuk semakin memantapkan posisi 
perusahaan sebagai pengembang mixed-use properti komesial terdepan, perusahaan fokus 
mengembangkan Centro Cinere, Superblok di kawasan Central Business District di Cinere dan kawasan 
superblock Vivo Sentul Bogor yang terdiri dari mal, ruko, hotel bintang empat, apartemen, dan 
perumahan. 
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