
 

 

 

 

UNTUK SEGERA DISIARKAN 
 

APARTEMEN PURI ORCHARD MERAYAKAN TOPPING OFF 
DENGAN MENGHADIRKAN ALTERNATIF KEGIATAN 

BERAKHIR PEKAN YANG UNIK DI JAKARTA FUNKY MARKET 
 

Setelah sukses dengan JFM 1 & 2, dalam rangka perayaan topping off salah satu towernya, 
Apartemen Puri Orchard menghadirkan sebuah konsep baru bertajuk Jakarta Funky Market, 

di mana pengunjung bisa menikmati ragam kuliner dan atraksi unik. 
 
 

Jakarta, 5 April 2016 – Pada hari ini, Apartemen Puri Orchard, apartemen eksklusif yang 

berlokasi di daerah CBD Puri Indah, mengumumkan penyelenggaraan Jakarta Funky Market 

@ Puri Orchard yang akan hadir pada tanggal 9-10 April & 16-17 April 2016. 

Penyelenggaraan Jakarta Funky Market @ Puri Orchard ini sekaligus menjadi puncak 

perayaan topping off dari salah satu tower apartemen eksklusif tersebut. Setelah sukses 

dengan event JFM 1 & JFM 2 pada tahun lalu yang bertitik berat pada kuliner, Puri Orchard 

kali ini hadir dengan sebuah konsep baru yang lebih unik, lebih asyik dan lebih atraktif. 

Jakarta Funky Market @ Puri Orchard akan menghadirkan sebuah kombinasi ideal antara 

perpaduan, ragam kuliner lezat, produk-produk lokal, permainan-permainan yang seru dan 

atraksi-atraksi yang unik. Semuanya tersebar di 6 konsep zona funky seperti, zona 

Downtown, Beach, Jungle, Village, Fun Park serta Space. 

 

Acara yang akan digelar selama 2 akhir pekan ini bermaksud untuk menghadirkan sebuah 

alternatif berkegiatan di akhir pekan bagi para warga Jakarta dan sekitarnya. Selain ragam 

pilihan kuliner dan produk yang bisa Anda nikmati, sebagai atraksi utamanya, Jakarta Funky 

Market @ Puri Orchard menghadirkan LIVE Mermaid, di mana pengunjung bisa berfoto dan 

berenang bersama putri duyung asli, kemudian ada juga Flying Experience, di mana 

pengunjung bisa merasakan sensasi terbang dan untuk puncak acaranya akan ada atraksi 

Horizontal Fireworks pertama di Indonesia. 

 

Jakarta Funky Market @ Puri Orchard merupakan sebuah pilihan nongkrong yang ideal di 

akhir pekan 9-10 & 16-17 April bagi seluruh anggota keluarga. Anda bisa berfoto-foto di area 

Trick Art, para anak-anak bisa bermain di Fun Park yang menghadirkan Human Bowling Ball 

dan LEGO Playground.   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jakarta Funky Market ini diselenggarakan oleh Puri Orchard, merupakan salah satu produk 

komplek apartemen dari Serenity Group, sebuah hunian urban yang nyaman, megah, serta 

memadukan lokasi strategis dan fasilitas kelas atas. Puri Orchard ingin mempersembahkan 

Apartemen yang memiliki kemewahan hidup di tengah kota yang disempurnakan oleh 

ketenangan, kenyamanan, kemudahan hidup. Tidak hanya itu, Apartemen Puri Orchard pun 

dapat mengintegrasikan tempat tinggal dengan area perkantoran dan pertokoan dalam satu 

area yang ideal, menghadirkan solusi yang holistik bagi para penghuninya agar dapat 

bekerja, berbisnis, berekreasi dan bertempat tinggal yang nyaman dan mudah di dalam satu 

area, serta didukung juga dengan kehadiran office tower, hotel dengan operator sekelas 

bintang 4 dan area komersil. 
 

Apartemen Puri Orchard yang telah dimulai sejak tahun 2013 lalu, menghadirkan tower 

Orange Grove yang sudah sold 100%, tower Chedar Height yang sudah terjual 85%, adapun 

tipe tower Chedar Height adalah studio dengan ukuran 26m2, tipe 1 bedroom dengan 

ukuran 35m2, dan tipe 2 bedrooms dengan ukuran 55m2. Dan tower terbarunya Magnolia 

Spring yang hadir dalam 3 tipe unit, yaitu 2 Bedrooms dengan ukuran 54 m2, 2+1 Bedrooms 

dengan ukuran 70.5 m2, dan 3 Bedrooms dengan ukuran 80 m2. Dengan spesifikasi lantai 

marmer untuk living room dan parquet.  

 

Tower Orange Grove ground breaking pada bulan April 2014, dan saat ini April 2016 akan 

topping off. 

 

“Terkadang hidup di daerah perkotaan seperti Jakarta ini, kita suka kehabisan ide mencari 

alternatif tempat atau kegiatan untuk menghabiskan akhir pekan. Memahami kondisi 

tersebut, kami di Puri Orchard ingin menghadirkan sebuah alternatif tujuan menghabiskan 

waktu akhir pekan bersama orang-orang terdekat, yang asik, unik dan atraktif. Dengan 

kesuksesan penyelenggaraan JFM 1 & 2 di tahun 2015 kemarin dan bertepatan dengan 

perayaan topping off dari salah satu tower kami, maka kami pun dengan bangga 

mempersembahkan konsep baru dari JFM yaitu Jakarta Funky Market @ Puri Orchard. 

Untuk menghibur para pengunjung kami telah mempersiapkan atraksi-atraksi yang 

spektakuler dan tidak ada duanya, seperti berenang dan berfoto bersama Live Mermaid dan 

pesta kembang api Horizontal Fireworks yang baru pertama kali diadakan di Indonesia,” 

jelas Christopher, Sales Manager Puri Orchard. 

 

 

 



 

 

 

 

“Lewat Jakarta Funky Market @ Puri Orchard ini, kami juga ingin memperkenalkan lagi 

tower eksklusif Magnolia Springs. Sebuah konsep hunian urban yang eksklusif, pilihan ideal 

untuk berdomisili berbisnis maupun berinvestasi, karena lokasi yang strategis dekat dengan 

jalan tol Jakarta Outer Ring Road w1 dan w2 yang menghubungkan langsung antara Jakarta 

barat dan Jakarta Selatan, Bandara Internasional Soekarno Hatta serta kawasan bisnis CBD 

Puri Indah. Sebagai bentuk perayaan dari topping off serta Jakarta Funky Market @ Puri 

Orchard ini, kami mengadakan promo terbatas berhadiah langsung 2X Lipat logam mulia 

“Golden Ticket”, di mana para konsumen yang membeli salah satu unit di Apartemen Puri 

Orchard akan mendapatkan 2X keuntungan dalam berinverstasi,” tambah Christopher, Sales 

Manager Puri Orchard. 

 

Jakarta Funky Market @ Puri Orchard akan diselenggarakan pada tanggal 9-10 April 2016 

dan berlanjut 16-17 April 2016 di Apartemen Puri Orchard. Untuk informasi lengkap silakan 

follow Instagram kami di @Jakarta_Funky_Market dan Twitter di @JKTFunkyMarket atau 

melihat website Puri Orchard di www.puri-orchard.com.  

 

 

 

*** 

 

Tentang Serenity Group: 
Serenity Group merupakan perusahaan yang sudah berpengalaman cukup lama dibidang properti, didukung 
oleh tim manajemen yang solid. Sistem manajemen dijalankan secara professional, dengan mengedepankan 
perencanaan serta komitmen 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 sehat, 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 dan kontraktor pembangunan, yang telah dikenal akan hasil karya serta 
profesionalismenya. 
   

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 

Lolo Sianipar  

PR Consultant for Puri Orchard  

Mobile : 0816996007 

Email : lolo@piarconsulting.com 

 


