
 

 

 

 

UNTUK SEGERA DISIARKAN 
 

SEREMONI TOPPING OFF TOWER “ORANGE GROVE” 
APARTEMEN PURI ORCHARD 

Apartemen Puri Orchard, membuktikan profesionalismenya kepada para konsumen, dengan 
prosesi Topping Off dari tower Orange Grove yang lebih cepat dari jadwal yang dijanjikan. 

Seremoni membanggakan ini dihadiri oleh para pemegang saham PT. Serenity Group. 
 
 

Jakarta, 16 April 2016 – Pada hari ini, Apartemen Puri Orchard, apartemen eksklusif yang 

berada di daerah CBD Puri, melakukan prosesi Topping Off dari Tower Orange Grove. Tower 

Orange Grove merupakan tower pertama dari rencana tiga tower Apartemen Puri Orchard, 

2 tower lainnya adalah Cedar Height dan Magnolia Spring. Apartemen dengan lokasi 

strategis ini memulai tahap pembangunannya mulai dari pertengahan tahun 2013 dan 

peletakkan corner stone pada tanggal 18 April 2015 yang terletak di Jalan Raya Adicipta 

Kav.8, Lingkar Luar Barat, Cengkareng Jakarta Barat. 

 

Waktu adalah uang. Apartemen Puri Orchard memahami benar arti kata ini bagi para 

konsumennya. Investasi properti atau apartemen pada khususnya, berpangkal pada janji 

developer dalam perihal penyelesaian proyek. Di dalam kondisi perekonomian Indonesia 

yang sedang tidak menentu seperti sekarang ini, kepastian menjadi sebuah hal yang mahal 

dan pencapaian Apartemen Puri Orchard yang berhasil melakukan topping off untuk tower 

pertamanya, jauh lebih cepat dari jadwal yang dijanjikan kepada konsumen merupakan 

sebuah kebanggaan besar. Tower Orange Grove yang tersedia dalam tipe Studio dan 1 

Bedroom dan 2 bedrooms ini juga sudah terjual 100%. 

 

“Topping off tower Orange Grove ini jauh lebih cepat dari jadwal yang sudah kami tentukan, 

namun penyelesaian yang cepat ini bukan berarti kami mengabaikan kualitas. Prestasi 

membanggakan yang jarang terjadi di bisnis properti ini adalah hasil kerja keras dari seluruh 

komponen Apartemen Puri Orchard yang berdedikasi untuk menghadirkan produk 

apartemen terbaik bagi para konsumen kami. Kami yakin dan berharap pencapaian ini juga 

akan berlanjut di tower-tower kami lainnya, sehingga harapan para konsumen untuk sebuah 

hunian nyaman di tengah kota dengan lokasi strategis yang terletak di kawasan CBD, 

memiliki akses dekat dengan jalan tol dan dikelilingi berbagai sekolah internasional, rumah 

sakit, serta pusat perbelanjaaan ini dapat segera terwujud,” ujar Christopher, Sales Manager 

Apartemen Puri Orchard.   

 

 



 

 

 

 

 

Sebagai puncak perayaan topping off Tower Orange Grove ini, Apartemen Puri Orchard 

menghadirkan event JFM untuk yang ke-3 kalinya. JFM kali ini hadir dengan sebuah konsep 

baru yang lebih unik, lebih asyik dan lebih atraktif bertajuk Jakarta Funky Market. 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 7 konsep zona funky seperti, zona Food 

Truck and Trick Art, Downtown, Beach, Jungle, Village, Fun Park serta Outer Space. Selain itu 

akan ada juga pagelaran pesta Horizontal Fireworks pertama di Indonesia, yang akan 

diselenggarakan pada Sabtu, 16 April 2016 mulai pukul 8 malam. 

 

Untuk informasi lengkap silakan 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. 
 
 

Tentang Apartemen Puri Orchard: 
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 bintang 4 dengan operator sekelas internasional dan area komersil. 
 
  

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 

Lolo Sianipar  

PR Consultant for Puri Orchard  

Mobile : 0816996007 

Email : lolo@piarconsulting.com 


