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Segala informasi dalam newsletter disusun dengan hati-hati dan benar pada saat publikasi, informasi, dan ilustrasi 
hanya indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu. Megapolitan Developments, perusahaan yang berkaitan dengan 
newsleter tidak menjamin keakuratan informasi atau ilsutrasi dan tidak menerima tanggung jawab untuk setiap 
kesalahan atau perbedaan dalam informasi yang ada di dalamnya. Pihak yang berminat harus melakukan penyelidikan 
dan investigasi sendiri bahwa informasi pada newsletter ini adalah benar dan tepat. Informasi dan ilustrasi yang 
ditamplikan dalam newsletter ini tidak akan menjadi bagian dari setiap kontrak penjualan.
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Para konsumen budiman,

Sepanjang tahun 2015, 
Megapolitan Developments 
mengembangkan proyek 
hunian dan komersial di 
wilayah Bogor dan Cinere. 
Di Bogor, kami baru saja 
melakukan pembangunan 
proyek kawasan superblok 
terpadu yaitu Vivo Sentul. 
Sebuah kawasan strategis 
yang terdiri dari hunian, pusat perbelanjaan, komersial, kuliner, 
serta hiburan. Pembangunan yang berjalan saat ini adalah pusat 
perbelanjaan Vivo Mall, Vivo Walk, dan area komersial Galleria Kiosk 
Mall. 

Semangat kami di tahun 2016 adalah untuk “Selalu memberikan yang 
terbaik kepada konsumen kami”. Proyek-proyek terbaru akan kami 
luncurkan di tahun ini diantaranya dua hunian tapak dan dua hunian 
vertikal di wilayah Cinere. Dengan analisa dan pertimbangan yang 
matang, proyek-proyek tersebut akan memberikan nilai investasi yang 
menarik kepada para konsumen. 

Sebagai pengembang kawasan Centro Cinere yang terdiri dari hunian 
Cinere One Residence, Cinere Terrace Suites, Cinere Bellevue Suite, 
ruko Cinere Terrace Suites, Cinere One Commercial, dan pusat 
perbelanjaan Cinere Bellevue Mall, Megapolitan Developments 
berencana fokus meningkatkan penataan di kawasan Centro Cinere.
Penataan ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah terhadap 
kualitas pemukiman dan nilai investasi bagi para konsumen kami.
Beberapa penataan yang dilakukan antara lain penghijauan di area 
kawasan, penataan taman, penataan lampu, area pejalan kaki, dan 
penataan lainnya yang akan membuat kawasan Centro Cinere sebagai 
ikon kota Cinere.

Kami juga melakukan penambahan fasilitas untuk para penghuni 
apartemen The Habitat di Karawaci yaitu pusat kebugaran dan kolam 
renang. Sejumlah penataan ini kami lakukan untuk meningkatkan 
kenyamanan para penghuni di The Habitat. 

Para konsumen yang kami hormati,melalui Megapolitan Newsletter 
kami berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan terbaik dalam 
menyajikan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi Bapak/
Ibu. 

Salam,

Melani Barak Rimba
Direktur Utama

Berdiri sejak tanggal 10 September 1976 di 
Jakarta dengan nama awal perusahaan
PT Megapolitan Developments 
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 Indonesia pada tanggal 12 Januari 
2011 dengan nama
PT Megapolitan Developments Tbk. 

Memulai unit bisnisnya dalam bidang 
properti hunian dan komersial, saat 
ini perusahaan merupakan salah satu 
pengembang properti mixed-use terbesar 
di Indonesia dan telah memiliki unit usaha 
properti komersial yaitu: Mall Bellagio, 
Mall Cinere, Cinere Bellevue Mall dan 
saat ini sedang membangun kawasan 
superblok di Bogor yaitu Vivo Sentul.
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SAMBUTAN MANAJEMEN

Sekilas
PT Megapolitan Developments Tbk
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(021) 8792 7777 | (0251) 866 2037
www.vivosentul.com

Developed by :

KAWASAN SUPERBLOK TERBESAR DI BOGOR SELUAS 17 HA

TELAH BERGABUNG:

RIBUAN/HARI
200
CICILAN MULAI*

PILIHAN TERBAIK
UNTUK USAHA

HARGA KIOS
FASILITAS MALL

1.5Rp
MULAI

CICILAN

60x*M*

HARGA PERDANA
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APARTMENT

APARTMENT

RES I DENT IAL

HOTEL

APARTMENT

HIGHLIGHT

Apresiasi ini diberikan kepada Vivo Sentul 
berdasarkan penilaian popularitas atau 
awareness masyakarat terhadap Vivo Sentul, 

kualitas produk yang mencakup lokasi yang 
strategis, konsep produk, desain arsitektur, ramah 
lingkungan, serta properti yang menciptakan 
potensi investasi dalam hal capital gain dan rental 

yield, produk yang membanggakan, serta produk 
yang direkomendasikan oleh konsumen. 

Mekanisme penilaian dilakukan melalui survei 
oleh Majalah Property In bekerja sama dengan 
Survey One dengan memberikan pertanyaan 
seputar produk properti yang menjadi Top of Mind 
responden. Survei ini dilakukan kepada 2.100 
respon di 9 kota di Indonesia antara lain Jakarta, 
Bekasi, Tangerang, Bogor-Depok, Bandung, 
Semarang, Surabaya, Makassar, dan Medan. 
Kota-kota tersebut dipilih karena perkembangan 
industri propertinya menunjukkan perkembangan 
yang pesat.

Vivo Sentul merupakan kawasan superblok 
terpadu seluas 17 hektar. Dalam pembangunannya, 
Vivo Sentul memiliki konsep sebagai properti 
dengan layanan yang terintegrasi meliputi fasilitas 
hunian, pusat perbelanjaan, komersial, kuliner, 
serta fasilitas rekreasi dan hiburan terbesar dan 
terlengkap di Sentul, Bogor.

VIVO SENTUL RAIH PENGHARGAAN
SEBAGAI TOP PROPERTY 2016 

UNTUK KAWASAN SUPERBLOK DI BOGOR

Vivo Sentul, pengembangan kawasan 
superblok terpadu di kawasan 

Bogor yang dikembangkan oleh 
PT Megapolitan Developments Tbk 

melalui anak usahanya PT Tirta 
Persada Developments pada 19 

Januari 2016 menerima penghargaan 
sebagai Top Property 2016 untuk 

kawasan superblok di Kota Bogor oleh 
Majalah Property In.

MAR 20164



MAR 2016 5

Sejak Oktober 2015, Vivo Sentul telah memulai 
pembangunan tahap pertama yaitu pembangunan 
pusat perbelanjaan Vivo Mall, yang direncanakan 
akan terhubung dengan Vivo Walk yaitu area 
kuliner yang memiliki konsep terbuka atau al 
fresco dining, Galleria Kiosk Mall, serta ruko 
Bizpark @Vivo Sentul. Pusat perbelanjaan Vivo Mall 
akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas 
seperti Convention Hall, ruang musholla 
di setiap lantai, serta area parkir yang luas 
untuk mobil dan motor.

Galleria Kiosk Mall merupakan 
kios strata title yang dijual oleh 
pengembang untuk 
dijadikan potensi usaha 
oleh konsumen. 
Galleria 
Kiosk Mall akan 
diramaikan oleh 
beberapa tenan 
ternama yang 
telah bergabung 
seperti CGV Blitz 
Cinema dan Fun World.

Ruko Bizpark @Vivo 
Sentul juga merupakan properti 
strata title yang dijual oleh 
pengembang.Keistimewaan ruko 
Bizpark @Vivo Sentul adalah 
kompleks ruko yang merupakan tempat 
usaha atau kantor yang memiliki konsep 
Bisnis, Shopping & Entertainment. Ruko ini 
memiliki dua tipe yaitu tipe 2 lantai dan tipe 3 
lantai dengan luasan bervariasi, dari 122 m² - 275 

MAR 2016 5

m². Ruko Bizpark @Vivo Sentul merupakan ruko 
dengan dukungan fasilitas kawasan mall serta 
dilengkapi dengan fasilitas keamanan 24 jam. 

Dari Segi lokasi, letak Vivo Sentul sangat strategis, 
terletak hanya 3 kilometer dari pintu exit tol Sirkuit 
Sentul - Jagorawi dan berada di jalan Raya Bogor 

yang menghubungkan dua kota yaitu Jakarta 
dan Bogor. Lokasi Vivo Sentul juga dapat 
diakses melalui Citereup atau kurang lebih 10 

kilometer dari Bogor. 

Hal tersebut menjadikan Vivo Sentul 
layak menyandang predikat 

sebagai Top Property 2016 
dan sebagai suatu prospek 

investasi yang 
menarik bagi para 

calon konsumen.

Penerimaan penghargaan 
sebagai Top Property 2016 
untuk kawasan superblok 

di Kota Bogor oleh Majalah 
Property In.
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UPDATE PROYEK

Serah terima unit rumah 
Cinere One Residence 
Cinere One Residence melakukan proses serah 
terima unit sejak Desember 2015. Proses 
penyerahan unit kepada konsumen dilakukan 
oleh pengelola kawasan yaitu tim Township 
Department.  Sampai dengan Februari 2016, 
Township Department telah menyelesaikan proses 
serah terima untuk keseluruhan unit rumah Cinere 
One Residence yang berjumlah 46 unit. Saat ini 
pengembang tengah melakukan pembangunan 
fasilitas kolam renang untuk menambah 
kenyamanan hunian para konsumen di Cinere One 
Residence.

Cinere One Residence merupakan hunian 
eksklusif dengan sistem klaster bergaya resort 
yang didukung dengan sistem keamanan 24 jam. 
Bangunan rumah yang mengadopsi split level 
dengan permainan ketinggian lantai mendominasi 
setiap rumah yang dilengkapi dengan keberadaan 
taman.

Progres pembangunan 
di Cinere Park View 
dan serah terima unit

Sejak Januari 2016, Cinere Park View telah 
menyelesaikan pembangunan unit rumah di 
tahap pertama dan telah melakukan serah 
terima unit rumah kepada para konsumen. Tipe 
unit yang telah diserahterimakan diantaranya 
tipe Magnolia dan tipe Maple. Saat ini, pihak 
pengembang tengah membangun rumah 
di tahap yang kedua. Beberapa pekerjaan 
infrastruktur seperti pekerjaan jalan, saluran, 
gardu listrik, serta pembangunan taman juga 
tengah dikerjakan dan direncanakan akan 
selesai pada akhir Maret 2016. Selanjutnya, 
pengembang tengah menyiapkan pembangunan 
unit rumah contoh untuk tipe Marigold yang 
akan dipasarkan pada tahap ketiga. 

Cinere Park View adalah hunian yang memiliki 
konsep klaster taman yang memberikan kesan 
asri nan hijau serta keamanan yang terjamin 
selama 24 jam. Cinere Parkview mempunyai 
aksesibilitas yang memadai karena didukung 
oleh dua ruas jalan tol utama yaitu jalan 
tol Cijago (Cinere – Jagorawi) dan jalan tol 
Desari (Depok – Antasari). Kedua tol ini akan 
mempermudah askes dari Cinere ke berbagai 
tujuan seperti Bandara Soekarno – Hatta, 
Serpong, Tangerang, bahkan akses untuk keluar 
kota seperti Bandung dan Bogor. Lokasi Cinere 
Parkview yang strategis menjadi sangat mudah 
untuk di akses dari berbagai arah dan lokasi.

WILAYAH CINERE
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Cinere Bellevue Mall
menambah tenan baru
Untuk melengkapi serta memanjakan kebutuhan 
pengunjung di pusat perbelanjaan Cinere 
Bellevue Mall, baru-baru ini pihak pengelola mal 
menambah tiga tenan baru. Ketiga tenan tersebut 
antara lain J.Co Donuts, Dwidaya Tour, dan ATM 
Gallery Bank Mandiri.

Adapun lokasi ketiga tenan tersebut seperti J.Co 
Donuts berada di lantai UG unit 21, sedangkan 
Dwidaya Tour berada di lantai 1 unit 02B, dan ATM 
Gallery Bank Mandiri juga terletak di lantai 1 unit 
02-C.

Cinere Bellevue Mall merupakan pusat 
perbelanjaan yang nyaman, modern dan terbesar 
di Cinere. Pusat perbelanjaan ini dibangun 
terintegrasi dengan bangunan apartemen Cinere 
Bellevue Suites. Dilengkapi dengan café dan resto 
ternama seperti Wingstop, Carls’ Jr., Nanny’s 
Pavillon, Ta Wan, Hanamasa, Starbucks, dan lain-
lain. 

Tenan lain seperti Hypermart, Celebrity Fitness, 
Rockstar Gym, Levi’s, XXI, Century, Watsons, Optik 
Seis, Optik Melawai, serta salon Jose Alexander 
fashion hadir untuk melengkapi kebutuhan gaya 
hidup sehari-hari. 

Progres pembangunan ruko 
Cinere Terrace Commercial
Komplek ruko Cinere Terrace Commercial telah 
memasuki tahap penyelesaian pembangunan 
56 unit ruko. Pembangunan ruko tersebut 
meliputi pembangunan ruko di blok JA, JB, JC, 
dan JD. Sampai dengan Februari 2016, progress 
pembangunan telah mencapai tahap pekerjaan 
eksterior seperti pemasangan batu alam di area 
pedestrian, finishing ruangan dalam ruko dan 
perkejaan badan jalan area parkiran. Direncanakan 
mulai bulan Maret 2016 tim pengembang akan 
mulai melakukan serah terima unit secara 
bertahap.

Cinere Terrace Commercial adalah shopping 
arcade 3 lantai dan terkoneksi denganTerrace 
Walk, Terrace Walk sendiri merupakan sarana 
hiburan outdoor dengan konsep al fresco dining 
satu-satunya di Cinere. Konsep outdoor dining 
ini hadir untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup 
masyarakatCinere akan fasilitas hiburan dan 
rekreasi modern. 
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Progres Pembangunan Vivo Sentul

Di awal Februari 2016, kawasan superblok Vivo 
Sentul telah memulai pekerjaan pemancangan 
tiang. Jumlah tiang pancang sebanyak 1.872 
titik yang digunakan untuk pembangunan pusat 
perbelanjaan Vivo Mall, area kuliner al fresco 
dining Vivo Walk, dan Galleria Kiosk Mall. Proses 
pekerjaan ini diperkirakan akan memakan waktu 
selama tiga bulan.

Tingkat curah hujan yang tinggi di wilayah Bogor 
dan sekitarnya sejak November 2015 menjadi 
tantangan tersendiri bagi tim proyek Vivo Sentul 
dalam melaksanakan pembangunan. Diperlukan 
pengelolaan kawasan yang baik untuk mengatasi 
air hujan di kawasan Vivo Sentul. Untuk mengatasi 
hal tersebut, tim proyek telah membuat kantong-
kantong resapan di sekitar lokasi pembangunan 
yang berfungsi untuk menampung limpasan air 
hujan dan meresapkannya ke dalam tanah. 

Pembangunan pusat perbelanjaan Vivo Mall, area 
kuliner al fresco dining, Vivo Walk, dan Galleria 
Kiosk Mall ditargetkan selesai pada akhir tahun 
2017 dan mulai beroperasi tahun 2018.

WILAYAH CINERE

WILAYAH BOGOR
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Penambahan Fasilitas 
Pusat Olahraga di Apartemen 
The Habitat @Karawaci

Untuk meningkatkan kenyamanan hunian 
serta menunjang kegiatan para penghuni di 
Apartemen The Habitat @Karawaci, pengelola 
apartemen The Habitat @Karawaci menambah 
fasilitas terbaru, yakni pusat kebugaran. 
Sebelumnya, apartemen yang terdiri dari lima 
menara dan mempunyai 722 unit apartemen 
ini telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang 
lainnya seperti ruang serba guna, mini market, 
lapangan basket dan futsal. 

Pembangunan Sport Club telah dimulai sejak 
tanggal 25 Januari lalu. Lokasi Sport Club 
ini berada di sebelah kanan pintu masuk 
apartemen The Habitat @Karawaci, dilengkapi 
dengan fasilitas cafetaria yang dapat digunakan 
oleh para penghuni untuk bersantai sekaligus 
hang out. 

Pembangunan fasilitas olahraga ini dijadwalkan 
selesai dalam waktu delapan bulan. The Habitat 
@Karawaci merupakan komplek apartemen 
yang dirancang dengan bangunan bergaya 
modern yang nyaman dan asri serta dilengkapi 
fasilitas area parkir yang memadai untuk 
menampung kendaraan penghuin, dengan 
berbagai kelebihan yang dimilikinya menjadikan 
The Habitat @Karawaci bagai daya tarik 
tersendiri bagi penghuni dan calon penghuni.

MAR 2016 9

WILAYAH KARAWACI
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ARTIKEL

Hal ini pula yang menjadi peluang bagi 
kalangan developer untuk menghadirkan 
perumahan yang ramah lingkungan. Tren 

hunian yang mengusung konsep green living 
memang semakin marak di pasaran properti 
Indonesia. Ada yang sekadar klaim, tetapi tidak 
sedikit yang berusaha menerapkan konsep ini 
dengan sebenarnya.

Konsep green living memang cukup menjual saat 
ini. Namun yang perlu diingat konsumen agar tak 
menelan mentah-mentah iklan green living yang 
diunggulkan pengembang. Esensi konsep ramah 
lingkungan tidak boleh berhenti sebatas luasan 
lahan yang dijadikan ruang terbuka hijau.

Komitmen pengembang untuk konsisten 
menerapkan green living concept juga patut 
dicermati. Jangan sampai ruang terbuka hijau 
yang tersisa lama-lama habis dipakai menjadi 
pengembangan baru setelah unit yang lama habis 
terjual. Apalagi kenaikan harga tanah, utamanya 
di kawasan strategis, bisa menggoda fokus 
pengembang untuk terus berekspansi. Oleh karena 
itu selalu disarankan agar konsumen meninjau 
langsung lokasi hunian idaman untuk memperoleh 
kepastian.

Sebagai konsumen yang cerdas, sebelum 
memutuskan untuk memilih produk hunian yang 
mengusung green living concept, perlu kiranya 

Apa Saja Yang Perlu Diketahui
Mengenai

Kalangan pengembang dan masyarakat 
konsumen semakin memberi perhatian 

pada hunian yang mengusung dan 
menerapkan konsep hunian hijau (green 

living concept). 

untuk mengetahui kriteria apa saja yang dapat 
digunakan untuk mengetahui seperti apakah konsep 
hunian hijau tersebut.

Para praktisi dan ahli perencanaan kota yang 
menjadi juri dalam Green Property Award (red. 
Housing Estate) menggunakan 8 kriteria untuk 
menilai keberhasilan konsep ini, yang terdiri:

1. Penataan Ruang
Pada tahap awal perencanaan kawasan, 
pengembang telah mengalokasikan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) dengan luasan yang 
dominan, kemudian jalur transportasi 
direncanakan untuk terkoneksi dengan 
transportasi publik agar mengurangi 
penggunaan kendaraan pribadi.

2. Konsep Desain Rumah
Sejak tahap awal, bangunan rumah didesain dengan 
struktur yang efisien, beberapa material menggunakan 
bahan daur ulang dan secara arsitektural mengadopsi upaya 
penghematan listrik secara optimal.

3. Jaringan/Infrastruktur
Mengakomodasi jalur pejalan kaki dan pengguna sepeda 
dari/menuju klaster hunian, perencanaan jalur hijau yang 
pohon-pohonnya sudah mulai meneduhkan, penerangan 
jalan umum menggunakan lampu hemat energi/sel surya 
untuk penerangan kawasan.

4. Akses Transportasi
Dalam pengembangan kawasan, pengembang berupaya 
mendekatkan kegiatan penghuni dengan jalur transportasi 
umum dengan menyediakan shuttle bus, dan memperbaiki 
akses ke stasiun kereta, shelter busway dan jalur 
transportasi publik.

5. Ruang Terbuka Hijau
Menyediakan ruang terbuka hijau yang luas di dalam 
kawasan melalui berbagai bentuk taman: taman hias, taman 
bermain, taman mini, taman vertikal.

6. Pengendalian dan Pengelolaan air
Menyediakan instalasi pengolahan air bersihdan air limbah 
rumah tangga, instalasi sistem penampung dan pengendali 
air hujan (cadangan air tanah), menyediakan danau buatan 
dan mempertahankan danau alami, menyediakan instalasi 
lubang resapan/sumur biopori.

7. Pengelolaan Sampah dan Limbah
Sistem pengolahan sampah mandiri untuk mengolah 
sampah organik dan anorganik di kawasan perumahan, 
sampah rumah tangga diolah dan dipilah dulu di TPS 
kemudian baru diangkut ke TPA.

8. Partisipasi Warga dalam Menjaga & Melestarikan 
Lingkungan
Warga penghuni kawasan telah turut berperan serta secara 
aktif dalam misi reduce, reuse, recycle dan aktif dalam 
menambah jumlah pohon atau menambah ruang terbuka 
hijau di masing-masing rumah.

“Green Living Concept?”
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MARKETING GALLERY
Jl. Cinere Raya - Depok

www.megapolitan-group.com

754 8454

ENJOY YOUR GREEN LIVING ENVIRONMENT

Family Park Swimming Pool

*
Kitchen

Set

FREE

Dekat dengan fasilitas rumah sakit

Dekat dengan fasilitas pendidikan

Tersedia fasilitas kolam renang

Tersedia fasilitas jogging track

CCTV 24 jam

BEBAS BANJIR

15 Menit dari bandara Pondok Cabe

FASILITAS

DIPASARKAN
TIPE BARUTIPE BARU

TAHAP 2
SOLD OUT

LT: 105  LB: 115

BELI RUMAH
GRATIS RUMAH*

|     Data, gambar dan spesifikasi bangunan yang tercantum merupakan ilustrasi, perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu dan merupakan hak penuh developer*Syarat dan ketentuan berlaku
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KEGIATAN PERUSAHAAN

Peluncuran Album Terbaru Syahrini 
di Cinere Bellevue Mall

Rabu, 27 Januari 2016, salah satu penyanyi 
terkenal Indonesia Syahrini merilis 10 lagu 
terbarunya melalui album Princess Syahrini. 
Launching album terbaru Syahrini dilakukan pada 
saat jumpa pers yang diadakan di Atrium Cinere 
Bellevue Mall. 

Pemilihan lokasi launching album penyanyi yang 
kerap mengeluarkan jargon-jargon unik ini tak 
pelak menarik perhatian banyak pengunjung 
mengingat Cinere Bellevue Mall merupakan pusat 
perbelanjaan yang besar dan mewah di wilayah 
Cinere. Acara ini diselenggarakan oleh Cinere 
Bellevue Mall dan bekerja sama dengan restoran 
siap saji California Fried Chicken.

Sales Gathering
Megapolitan Developments 
di awal tahun 2016

Di awal tahun 2016, tim sales Megapolitan 
Developments mengadakan pertemuan yang 
berlangsung di restoran Hanamasa, Cinere 
Bellevue Mall. Acara ini merupakan pertemuan 
setahun sekali bagi para sales yang tersebar 
di seluruh proyek pengembangan Megapolitan 
Developments mulai dari Cinere, Karawaci hingga 
Bogor. 

Jajaran manajemen Megapolitan Developments 
pun turut hadir di acara ramah tamah ini antara 
lain Ibu L. Melani Lowas selaku Direktur Utama, 
Bapak Ronald Wihardja selaku Managing Director, 
Ibu Fanny S. Sutanto selaku Direktur Keuangan, 
Ibu Desi Yuliana selaku Direktur Pemasaran dan 
Penjualan, serta Head of Business Unit Cinere 
Bapak Abraham S. Budiman dan Head of  Business 
Unit Bogor - Karawaci Bapak Radian Wena.
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Senam Zumba oleh Celebrity Fitness 
di Cinere Bellevue Mall

Banyak cara supaya kebugaran tubuh tetap 
terjaga, salah satunya dengan berolahraga sambil 
menari atau biasa di kenal dengan senam Zumba. 
Zumba berasal dari kata dari bahasa Kolombia 
yang berarti bersenang-senang dan bergerak 
cepat. Senam Zumba merupakan rangkaian 
gerakan kardiovaskular yang diiringi musik yang 
menyenangkan dan mudah diikuti.

Banyak manfaat yang didapatkan dari senam 
Zumba ini diantaranya membakar kelebihan kalori, 
membentuk tubuh menjadi ideal, meningkatkan 
stamina, meningkatkan massa otot dan 
meningkatkan kepadatan tulang dan masih banyak 
lagi. 

Pameran Produk Kesehatan dan 
Kecantikan serta Makanan Sehat 
dari Hypermart di Cinere Bellevue Mall

Gaya hidup yang tidak sehat dalam kehidupan 
sehari-hari masyarakat masa kini tanpa disadari 
dapat memberikan dampak terhadap kesehatan 
tubuh. Dampak negatif terhadap gaya hidup juga 
bisa mengganggu sistem metabolisme tubuh, 
terutama bagi wanita yang ingin selalu tampil 
cantik dan prima. 

Hypermart mengadakan pameran kesehatan di 
atrium Cinere Bellevue Mall yang berlangsung 
mulai tanggal 11 – 31 Januari 2016 lalu. Produk-
produk yang dipamerkan oleh Hypermart adalah 
produk kesehatan, kecantikan serta makanan 
sehat. 

Perayaan Cap Go Meh 
karyawan Megapolitan Developments

Cap Go Meh merupakan perayaan yang jatuh pada 
15 hari setelah tahun baru Imlek, pada tahun baru 
Imlek 2567 ini jajaran manajemen berserta seluruh 
karyawan Megapolitan Developments (kantor 
pusat, Bisnis Unit Cinere, Bisnis Unit Bogor, 
dan Bisnis Unit Karawaci)mengadakan kegiatan 
perayaan Cap Gomeh pada Senin, 22 Februari 2016
Kegiatan silaturahmi yang mengangkat tema 
“Raih Keberuntungan dan Kesuksesan di Tahun 
Monyet Api” ini diselenggarakan di kantor pusat 
Megapolitan Developments, di Bellagio Residence, 
Mega Kuningan.

Mewakili manajemen, Pak Ronald Wihardja 
selaku Managing Director memberikan sambutan 
perihal tema acara. Dalam sambutannya Pak 
Ronald berpesan kepada seluruh karyawan untuk 
mencapai keberuntungan diperlukan kesempatan 
dan persiapan. Keberuntungan bisa diraih karena 
adanya kerja keras. “Keberuntungan datang 
karena adanya kesempatan dan persiapan, 
keberuntungan tidak datang sendiri tanpa adanya 
kerja keras. Apakah kita siap untuk mengambil 
kesempatan itu? sehingga peluang kita untuk 
meraih keberuntungan bisa dicapai dengan 
bekerjasama dan kerja keras. Apa pun pekerjaan 
kita, kita harus selalu mengucap syukur atas 
kebaikan Tuhan yang Maha Esa ”, ujarnya. 

Kegiatan ini dimeriahkan dengan aksi hiburan 
dari tim BU Cinere, BU Bogor, BU Karawaci, 
sertaperwakilan dari pengelola gedung Bellagio 
Residence. Lomba kontesrias wajah dan catwalk 
semakin menambah keceriaan acara.
Sejumlah hadiah hiburan pun dibagikan kepada 
peserta lomba dan karyawan yang menjawab 
pertanyaan kuis seputar produk-produk 
properti yang dikembangkan oleh Megapolitan 
Developments.

Gerakan aerobik berbasis tarian ini diiringi 
kombinasi musik Latin dan internasional, 
diselenggarakan oleh Celebrity Fitness di Atrium 
Cinere Bellevue Mall pada 16 Januari 2016. 
Kebanyakkan peserta yang ikut di acara ini adalah 
para wanita yang berusia 25-35 tahun. 
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EVENT HIGHLIGHT

MAR 201614

Pameran Busana Etnik

oleh Designer’s Gallerty (Dega)

Mall Cinere
20 Februari – 19 Maret 2016

Cinere Bellevue Mall
5 – 6 Maret 2016

Cinere Bellevue Mall
7 – 31 Maret 2016

Pameran Outdoor

Flora & Fauna

TANGGAL  LOKASI   PRODUK

1 - 14 Mar  Cibinong City Mall   Vivo Sentul
4 - 6 Mar  RM Soto Bu Tjondro  ParkView 
7 - 13 Mar  Pejaten Village   Cinere Terrace Suite
19 - 20 Mar  Vivo Sentul   Vivo Sentul

JADWAL PAMERAN

Modifikasi
Mobil

Pameran Auto Contes
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Selamat & Sukses

www.megapolitan-group.com

atas dilantiknya

mengucapkan

WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA DEPOK
Periode 2016 - 2021

Priadi SupriatnaKH. Dr. Idris Abdul Shomad, MA
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CONTEMPORARY LIVING IN CENTRO CINERE

754 8455
MARKETING GALLERY

JL. CINERE RAYA - DEPOK

CICILAN
MULAI

Rp
JUTAAN

Apartemen modern di kawasan CBD Centro Cinere yang 
dipadu dengan Shopping Arcade & Food Terrace - Outdoor 

Dining Area  berkonsep Al Fresco. 

www.cinereterracesuites.co.id

FACILITIES:
 Shopping Arcade Food Terrace Swimming Pool Sky Garden Fitness Center 
Children Daycare Multifunction Room 24 - Hour Security Jogging Track 

Parking 1 : 1
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