
 

 

 

 

UNTUK SEGERA DISIARKAN 

 

KULINER KELILING DUNIA DALAM 4 HARI 
BERSAMA JAKARTA FOODIES MEET GOES 

INTERNATIONAL DI PURI ORCHARD 
 

Merayakan kesuksesannya, Apartemen Puri Orchard kembali menyelenggarakan 
Jakarta Foodies Meet, dengan tema Eat Around the World in 4 Days. Pesta kuliner 

dimana pengunjung bisa mencicipi makanan dari seluruh dunia sekaligus 
memperkenalkan produk terbarunya, Magnolia Spring. 

 
 

Jakarta, 24 Oktober 2015 – Pada hari ini, Apartemen Puri Orchard kembali menggelar Jakarta 

Foodies Meet (JFM), sebuah pesta kuliner yang kini hadir dengan tema Eat Around the World in 

4 Days. Di acara ini para pengunjung dapat berpetualang kuliner keliling dunia dan mencicipi 

makanan-makanan dari berbagai negara selama 4 hari, yaitu pada tanggal 24-25 Oktober, lalu 

berlanjut lagi pada 31 Oktober-1 November 2015. Tidak hanya menyediakan ragam makanan 

dari Jepang, Thailand, Korea, Indonesia, Chinese hingga Western yang unik dan enak, JFM Goes 

International juga menghadirkan berbagai keseruan lewat acara Halloween Costume Party dan 

Pesta Kembang Api yang meriah. Pesta kuliner ini diselenggarakan oleh Puri Orchard, sebuah 

proyek apartemen yang dimulai sejak 2013 dan telah mencetak kesuksesan yang sangat 

membanggakan. Lewat gelaran JFM Goes International ini, Puri Orchard ingin memperkenalkan 

produk properti eksklusif terbarunya, Magnolia Spring.  

 

Para pecinta kuliner di Jakarta akan sangat dimanjakan oleh kehadiran Jakarta Foodies Meet 

Goes International, konsepnya yang mengumpulkan berbagai jajanan dan makanan dari 

beragam negara di seluruh dunia membuat para foodies Jakarta seperti diajak berpetualang 

keliling dunia selama 4 hari. Tenant-tenant yang hadir di JFM ini juga telah diseleksi dengan 

ketat untuk menjamin kualitas dari rasa dan menghadirkan pengalaman berkeliling dunia yang 

komprehensif bagi para pengunjung. 

 



 

 

 

 

JFM 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 mengintegrasikan tempat tinggal dengan area 

perkantoran dan pertokoan dalam satu area yang ideal, menghadirkan solusi yang holistik bagi 

para penghuninya agar dapat bekerja, berekresasi dan bertempat tinggal yang nyaman di dalam 

satu area, serta didukung juga dengan kehadiran pusat perbelanjaan (shopping arcade) juga 

restoran. 

 

Proyek Apartemen Puri Orchard yang telah dimulai sejak tahun 2013 lalu telah mencatatkan 

hasil penjualan yang sangat baik, dengan rata-rata okupansi di atas komplek apartemen 

eksklusif lainnya di Jakarta. Meneruskan kesuksesannya tersebut, pada awal Agustus lalu Puri 

Orchard meluncurkan Magnolia Springs, sebuah tower eksklusif yang  merupakan rangkaian 

proyek Apartemen Puri Orchard. Apartemen yang memiliki lokasi premium dengan harga yang 

bersaing dan spesifikasi paling kompetitif. Magnolia Spring ini hadir dalam 3 tipe unit, yaitu 2 

Bedrooms dengan ukuran 54m2, 2+1 Bedrooms dengan ukuran 70.5m2, dan 3 Bedrooms 

dengan ukuran 80m2. Magnolia Springs ini adalah produk eksklusif terbaru setelah sebelumnya 

komplek apartemen strategis ini menghadirkan tower Orange Grove dan tower Cedar Heights.  

 

“Kami sangat senang dan bangga bisa kembali menghadirkan acara Jakarta Foodies Meet Goes 

International at Puri Orchard, sebuah alternatif destinasi rekreasi kuliner bagi para warga 

Jakarta untuk menghabiskan akhir minggu mereka. Setelah kesuksesan gelaran JFM yang 

pertama, kami sangat yakin acara JFM Goes International ini dapat melebihi pencapaian 

sebelumnya, dengan pilihan jajanan dan makanan yang lebih beragam dari berbagai penjuru 

dunia dan tidak lupa didukung juga oleh berbagai hiburan-hiburan yang seru seperti Halloween 

Costume Party dan Pesta Kembang Api,” ujar Christopher, Sales Manager Puri Orchard.  

 

“Di saat yang bersamaan, kami juga ingin memperkenalkan produk terbaru, tower Magnolia 

Springs dari Puri Orchard. Sebuah konsep hunian urban yang eksklusif, pilihan ideal untuk Anda 

yang hendak berinvestasi ataupun yang mencari tempat tinggal nyaman di tengah kota. Lokasi 

yang dekat dengan berbagai sekolah internasional, rumah sakit, pusat kuliner serta pusat 

perbelanjaaan dan tentunya bebas banjir. Untuk merayakan kabar gembira ini kami juga 

mengadakan Golden Ticket Promo dimana para konsumen bisa mendapatkan 2 keuntungan 

sekaligus dalam berinvestasi, properti eksklusif berprospek cerah serta hadiah langsung emas, 



 

 

 

 

sampai puluhan kilogram. Promo ini akan berlangsung mulai 24 Oktober berbarengan dengan 

penyelenggaran JFM sampai 8 November 2015” sambung Christopher. 

 

Jakarta Foodies Meet Goes International akan diselenggarakan pada 24-25 Oktober lalu 

berlanjut di akhir minggu depannya lagi pada 31 Oktober-1 November 2015. Acara JFM Goes 

International juga akan dimeriahkan oleh pesta kembang api dan Halloween Costume 

Celebration pada, Sabtu, 31 Oktober 2015 nanti.  

 

Selain itu bagi Anda para pengguna sosial media, JFM Goes International juga akan bagi-bagi 

voucher makan dengan total jutaan rupiah serta kesempatan untuk bisa memenangkan tiket 

pesawat PP ke Hongkong. Untuk informasi lengkap silakan follow Instagram dan Twitter JFM di 

@Jakfoodies atau klik websitenya di www.jakfoodies.com.  

 

*** 

 

 

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 

 


