
 
UNTUK SEGERA DISIARKAN 

 
MENIKMATI CITA RASA HIDUP YANG NYAMAN DAN BERKELAS 

BERSAMA PURI ORCHARD  
Sebagai puncak dari event Jakarta Foodies Meet, PT Adicipta Graha Kencana meresmikan 

Apartemen Puri Orchard, sebuah model hunian modern yang komprehensif dengan konsep oase 
ketenangan.  

   

 

Jakarta, 18 April 2015  - Hari ini adalah hari ketiga Jakarta Foodies Meet (JFM), pesta kuliner di Jakarta 

yang menyediakan bazaar-bazaar makanan dengan jumlah dan variasi food stall terbanyak, mulai dari 

jajanan tempoe doeloe, aneka street food, sampai berbagai macam makanan khas Indonesia. Acara ini 

diselenggarakan oleh PT Adicipta Graha Kencana, salah satu pengembang properti di Indonesia yang 

pada kesempatan ini juga meresmikan Corner Stone Apartemen Puri Orchard, proyek apartemen 

modern yang telah dimulai sejak tahun 2013. Pada hari ini, Christoper selaku Marketing 

Communications Manager Puri Orchard dan Devy selaku PR Manager Puri Orchard Apartement ingin 

memperkenalkan lebih dalam mengenai konsep hunian urban yang ideal untuk dijadikan sebagai tempat 

tinggal maupun investasi dan dilengkapi dengan ragam fasilitas kelas atas yang menjamin kenyamanan 

dan ketenangan para penghuninya.  

 
Serenity Group meluncurkan proyek perdana 3 tower Apartemen Puri Orchard pada tahun 2013, 

tepatnya dibulan November. Proyek ini digarap oleh PT Adicipta Graha Kencana, saat pre-launching 

yang digelar selama 3 hari berturut-turut telah berhasil menjual lebih dari 1000 unit apartemen. Puri 

Orchard, sebuah apartemen yang nyaman, megah, serta memadukan lokasi yang strategis dan fasilitas 

kelas atas. Apartemen Puri Orchard mempersembahkan kemewahan hidup kota yang disempurnakan 

oleh ketenangan dan kenyamanan hidup. Saat ini Puri Orchard terdiri dari 5 tower yang merupakan 

integrasi dari 3 tower apartement dari pertokoan. perkantoran, serta hotel. Puri Orchard ini dapat 

mengintegrasikan tempat tinggal, pertokoan,perkantoran, serta hotel dalam satu area yang sama. 

Sehingga para penghuni dapat bekerja, berekresasi dan tempat tinggal yang nyaman di dalam satu area 

serta didukung dengan pusat perbelanjaan (shopping arcade) juga restoran. 

 

 

 



“Ada sebuah pepatah yang mengatakan ‘Everything will be okay, as long as we have roof above our 

head and food on our table’. Dua hal ini adalah kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh semua orang, 

tetapi kami juga selalu percaya akan pentingnya meningkatkan kualitas hidup di dalam setiap produk 

yang kami hadirkan. Hidup bukan hanya sekedar untuk dijalani tetapi juga dinikmati, hal inilah yang 

memberikan kami ide untuk mengadakan acara Jakarta Foodies Meet dan Puri Orchard Corner Stone. 

Sebuah sumbangsih kami dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dari para warga Jakarta dengan 

menghadirkan pesta kuliner terbesar sekaligus meluncurkan sebuah konsep hunian modern yang 

komprehensif.” ujar Christoper, Marketing Communications Manager Apartemen Puri Orchard. 

 

4 (empat) konsep terbaik yang dimiliki Apartemen Puri Orchard untuk dapat dirasakan oleh para 

penghuni yaitu ; A Serene Garden, konsep yang memiliki keasrian yang nyaman untuk hunian, baik 

untuk tumbuh di masa kini maupun berkembang dimasa depan. An Exclusive Eden, dapat menikmati 

hidup lebih bermutu dengan berbagai fasilitas untuk kehidupan seperti bermain bersama anak di 

children playground, berolah raga di swimming pool , fitness centre hingga jogging track, atau sekedar 

melepas lelah di ketinggian Sky Garden. A Canopy for Activity, sebagai pusat kehidupan masa depan 

Jakarta Barat, Puri Orchard memberikan fasilitas-fasilitas yang tepat untuk tumbuhnya berbagai rencana 

bisnis, lokasi yang strategis, aman dan bebas banjir menjadikan Apartemen Puri Orchard sebagai 

magnet pertumbuhan bisnis di Jakarta Barat. Dan yang terakhir A Green House for the Future, 

Apartemen Puri Orchard memberikan perpaduan kawasan office dan residential berfasilitas kelas dunia 

untuk kemudahan bekerja, tinggal, dan tumbuh mencapai kesuksesan. 

 
Apartemen yang berada di area Puri Kembangan ini sangat strategis dekat dengan Jakarta outer ring 

road, Bandara International Soekarno-Hatta serta kawasan bisnis seperti Central Bussiness District Puri 

Indah. Tidak hanya itu, Apartemen Puri Orchard pun dekat dengan berbagai sekolah internasional, 

rumah sakit, pusat kuliner serta pusat perbelanjaaan. Dan para penghuni tidak perlu khawatir mengenai 

banjir musiman di Jakarta, karena kawasan Apartemen Puri Orchard merupakan daerah bebas banjir.  

 
“Apartemen Puri Orchard mengusung konsep yang menghadirkan oase ketenangan, menggabungkan 

hunian bernuansa modern dan terintegrasi bagi para urban di Jakarta. Pangsa pasar yang kita bidik 

adalah kalangan menengah dan menengah atas yang mencari perpaduan sempurna antara hunian 

tinggal dan perkantoran.” jelas Christoper, Marketing Communications Manager Apartemen Puri 

Orchard. Bagi para pengunjung Jakarta Foodies Meet yang tertarik untuk membeli Apartemen Puri 

Orchard akan mendapatkan kejutan Golden Ticket di mana pembeli dapat membawa pulang puluhan 

kilo emas.  

 

 

 

 

 

*** 

 



Tentang Serenity Group: 

Serenity Group merupakan perusahaan yang merupakan pemain bisnis skala besar berpengalaman, yang didukung 

pula oleh tim manajemen yang solid. Sistem manajemen dijalankan secara professional, dengan mengedepankan 

perencanaan serta pengukuran hasil kerja yang nyata. Serenity Group dalam menjalankan bisnisnya juga didukung 

oleh para penasehat bisnis yang telah berpengalaman selama berpuluh tahun serta memiliki jaringan bisnis yang 

kuat, yang mampu memberikan arahan pengembangan bisnis properti di masa kini maupun pengembangan ke 

masa depan. Dari segi teknis, Serenity Group memiliki kebijakan hanya bekerjasama dengan tim ahli rancang 

bangun, yang telah dikenal akan hasil karya serta profesionalismenya. 

 
 
 

   

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: 

Lolo Sianipar  

PR Consultant for Puri Orchard  

Mobile : 0816996007 

Email : lolo@piarconsulting.com 

 


