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copyright 2015. 
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Kita sudah hampir di ujung tahun 2015. Time does flied! Bulan 

November ini, sMs akan membawa anda semakin dekat dan 

mengenal lebih dalam tentang romantis nya negara Perancis. Mulai 

dari travel hingga fashion. tak ketinggalan, event yang spektakuler 

Beaujolais Nouveau Festival khusus anda para pecinta wine. sebuah 

perayaan panen anggur muda di kota Beaujolais bisa anda rasakan. 

Mark your calender on November 21th. di Broadway, summarecon 

Mal serpong.

Memasuki jaman yang serba digital, simak pengalaman dan 

cerita perjalanan GaC (Gamaliel-audrey-Cantika) from youtube 

hingga‘dapur rekaman’. serta perjalanan karir dari Yovie Widianto 

dan kisah pemain skate reno Pratama yang sering datang bermain 

skateboard di Velocity Skatepark, scientia square Park.

jangan lewatkan informasi terupdate dari David Beckham yang 

dipilih sebagai kandidat james Bond selanjutnya. selain itu ada juga 

info dari dunia gadget, movie dan rio Dewanto. semua bisa anda 

simak di smsblast edisi November. 

selamat membaca!
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hot on SMS

Beaujolais nouveau event yang sangat ‘pas’ untuk Anda pecinta 
minuman Wine. Dalam festival yang diadaptasi dari negeri yang dikenal 
dengan kota modenya, Paris, Anda akan belajar dan mengenal lebih 
jauh budaya negara Perancis. Identik dengan Menara Eiffel, Mona Lisa, 
fashion kelas dunia, dan masakan yang memiliki cita rasa tinggi. 

Le BeaujoLais Nouveau 

est arrive...

hot on SMS
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hot on smshot on SMS

Perancis menyimpan 
beragam budaya sejarah 
yang wajib untuk diketahui. 

salah satunya yaitu budaya 
atau tradisi bangsa Perancis 
untuk merayakan hasil panen 
anggur muda dengan berpesta, 
berdansa, minum wine dan 
santapan hidangan makan 
malam dengan cita rasa otentik. 
Beaujolais Nouveau Festival 
sudah sering digelar di beberapa 
negara eropa dan amerika, 
menjadi perayaan atas musim 
panen anggur muda di Perancis 
dan menjadi momen untuk 
menyambut bulan baru. anggur 
yang dipetik kemudian diolah 
menjadi wine dan dinikmati 
bersama saat festival digelar. 

tahun ini untuk kali keenam, 
Beaujolais Nouveau Festival 
akan kembali digelar pada 

Paris Mushroom Cream Soup with 
White Truffle Essence, Pan-Seared 
Norwegian Salmon, Slow Roasted 
Black Angus Beef with side Dish, 
Grilled Pork Belly, berbagai macam 
menu dessert dan masih banyak 
makanan khas lainnya.

Kesenian khas negara menara eiffel 
ini juga turut dihadirkan seperti 
Can Can Dance - tarian tradisional 
Perancis yang enerjik dan ceria, 
biasanya dibawakan oleh empat 
orang wanita dengan kostum 
penuh warna, mime atau yang lebih 
dikenal dengan pantomim yaitu 
seni memvisualisasikan suatu objek 
atau benda tanpa menggunakan 
kata-kata, namun dengan gerakan 
tubuh dan mimik wajah. selain itu 
akan dihibur dengan penampilan 
humanoid dengan kostum unik 
serta French Music yang akan 
membawakan musik nuansa kota 

tanggal 21 November 2015 
berlokasi area strategis yaitu 
panggung Broadway, Downtown 
Walk. tradisi ini diadaptasi dari 
tradisi suatu kota salah satu daerah 
di Perancis yang terkenal memiliki 
kebun anggur tertua. Perayaan 
yang diadakan rutin setiap bulan 
November ini didedikasikan bagi 
para pecinta wine, kuliner dan 
budaya Perancis serta pengunjung 
dan turis mancanegara di wilayah 
tangerang dan sekitarnya, 
juga dimaksudkan untuk 
memperkenalkan budaya negara 

Perancis. 

Nuansa romantis kota Paris akan 
menyambut pengunjung yang 
hadir. Dengan konsep gala dinner 
dengan free flow Beaujolais Wine 
dan buffet suguhan makanan 
otentik dari aMuZ restaurant. aMuZ 
adalah restoran Perancis terbaik 
di jakarta yang terkenal dengan 
racikan lezat oleh Chef Gilles Marx. 
Menu andalan yang akan hadir 
pada event akbar tahu ini yaitu 
Sautéed Escargot with Garlic Butter 
& Tomato Fondue in Puff Pastry, 

romantis ini. tidak ketinggalan pula 
beberapa pilihan games menarik 
untuk memeriahkan acara. 

Penasaran keseruan event ini? 
untuk menikmati Beaujolais 
Nouveau Festival, anda cukup 
membeli tiket seharga rp 
500.000,-. di the Barrels dan the 
Wine Place, Downtown Walk, sMs. 
untuk pembelian group sebanyak 
5 orang akan mendapatkan bonus 

satu tiket. Pengunjung juga akan 
mendapatkan penawaran spesial 
untuk pengguna Kartu Bank 
Permata, yaitu potongan harga 
20% dan gratis topi anyaman 
ontentik dari kota Beaujolais serta 
5 kupon untuk merebutkan 1 unit 
Mobilio di program incredi8le 
anniversary sMs. reservasi dapat 
dilakukan dengan menghubungi 
nomor telepon 021- 546088, ext 
769. Vous voir!

SMSBLAST Magazine NOVEMBER 201510 SMSBLAST Magazine NOVEMBER 2015 11
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last event

Heboh dan seru banget acara Festival Kuliner 
Serpong kemarin. Kemeriahan begitu terasa setiap 

hari selama 3 minggu, dimulai dari tanggal 14 
Agustus hingga 6 September 2015 lalu. 

oktoberfest di summarecon Mal 

serpong berlangsung sangat meriah. 

Wohoo! selain free flow bir, sMs juga 

meyuguhkan makanan khas jerman yang 

super lezat. acara oktoberfest sudah 

terkenal di beberapa negara, khususnya 

di jerman. Makanya kemarin sMs juga 

sengaja mengundang band asal jerman 

“Die Dort Fets Kapelle”.

Keseruan pecinta bir dalam event ini 

sangat terlihat dari jumlah pengunjung 

yang ikut menyemarakan oktoberfest 

yang sudah sembilan kali diadakan oleh 

sMs. seperti tahun-tahun sebelumnya, 

area Broadway disulap dengan dekorasi 

khas Bavarian oktoberfest yang 

didominasi warna putih dan biru serta 

warna kuning sebagai lambang dari 

warna bir. Deretan buffet super lezat 

yang bisa dinikmati secara all you can 

est. Oktoberfest 2015, Ein Prosit!!

31 oktober yang lalu di Broadway, 

summarecon Mal serpong telah 

berlangsung acara seru untuk 

merayakan Halloween. antusias 

pengungung untuk berpartisipasi 

dalam acara sangat terlihat. Broadway 

malam itu ramai dengan parade 

kostum yang mengagumkan! ada 

beberapa pengunjung yang memakai 

kostum hantu lokal maupun luar 

negeri. seram, unik dan kreatif, 

itulah yang terlintas jika melihat 

parade kostum. selain itu ada yang 

berbeda nih dari perayaan Halloween 

sebelumnya, yaitu ada face painting 

gratis untuk siapa saja yang mau. 

serta membaca kartu tarot, gratis! 

antriannya sangat panjang dari 

awal acara hingga akhir acara. tak 

ketinggalan Dj performance yang 

membuat malam Halloween semakin 

meriah.

oKtoBerFest, eiN Prosit!! HaLLoWeeN

SMSBLAST Magazine NOVEMBER 201512 SMSBLAST Magazine NOVEMBER 2015 13
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Sparkling September with

last event last event

Masih dari rangkaian anniversary sMs yang ke 

delapan, bulan oktober kemarin para pengunjung 

di hibur dengan penampilan dari Kunto aji yang 

nampak nyaman manggung di sMs. Lalu dua minggu 

kemudian, giliran band legendaris /rif yang membius 

ratusan pengunjung sMs dengan lagu-lagunya. 

Penampilan /rif sangat enerjik, apalagi saat /rif 

membawakan lagu radja, semua ikut bernyanyi. 

Memasuki awal bulan November, saatnya tulus 

yang mengguncang sMs. sudah pasti beberapa hits 

andalannya dibawakan, seperti: sepatu, 1000 tahun 

Lamannya, teman Hidup dan Gajah.  

HeLL-o Di suMMareCoN DiGitaL CeNter iNCreDi8Le

Malam mingguan asik 

bareng Kunto aji, adera 

dan segara memang 

ngehibur banget. 17 

oktober yang lalu di 

Garden Walk stage, 

mereka dengan sukses 

menghibur para jomblo  

yang sudah terlalu 

lama sendiri. sesekali 

Kunto aji dan segara 

melempar lelucon kepada 

para penonton yang 

histeris karena melihat 

penampilannya. sejuknya 

area Garden Walk saat 

malam hari, menambah 

nuansa syahdu saat adera 

membawakan lagu Lebih 

indah. 
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accessories accessories

Biarkan diri Anda merasakan sentuhan kenyamanan oleh warna-warni musim 
gugur. Rasakan sentuhan sinar matahari yang memberikan cahaya hangat 
dan santai. 

PromodBoutique Francaise

Warna-warni cerah dari 
daun-daun kering di 
musim gugur, menghiasi 

kota Paris dengan keharuman dan 
suasana yang berbeda .

Musim gugur memiliki aura yang 
unik, penuh gerakan yang abadi. 
Koleksi jaket dari kulit unta 
melindungi pakaian anda dari 
pengaruh angin musim gugur. 
Koleksi jaket denim dilengkapi 
dengan sentuhan garis layaknya 
street ambiance. Koleksi kaus 

MeMBeriKaN seNtuHaN 

MusiM GuGur Di Paris..

memberikan sentuhan 
rebellious dan modern, dan 
mengungkapkan sentuhan 
kerah yang elegan. 

Promod Boutique 
Française, membantu anda 
menciptakan gaya yang 
seperti anda inginkan. 
Pada setiap musim, selalu 
memberikan inspirasi 
bagi anda dalam urusan 
berpakaian. secara 
spontan, anda bisa mix 
and match, mencampur 
berbagai kain dan warna, 
dari setiap potongan dan 
aksesoris. Kreasikan gaya 
berbusana anda bersama 
Promod Boutique Française. 
Dapatkan koleksinya di 
summarecon Mal serpong.
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Rio Dewanto merupakan 
seorang aktor Indonesia 
yang memulai karirnya 
dengan membintangi kurang 
lebih 30 FtV. Kemudian Rio 
mengawali karir didunia film 
melalui film Pintu Terlarang. 
Hingga saat ini sudah banyak 
judul film yang ia perankan 
seperti Filosofi Kopi dan 
Cinta Selamanya.

Pria kelahiran 28 agustus 1987 
ini juga dikenal sebagai brand 
ambassador dari beberapa 

produk di indonesia.

untuk masalah fashion, rio 
mempunyai ‘seleranya’ sendiri. rio 
terlihat lebih sering menggunakan 
fashion yang sederhana dan 
simple. Hal tersebut terlihat dalam 
beberapa foto yang diunggahnya di 
sosial media instagram. rio terlihat 
sangat simpel dengan kaos putih 
bercorak dengan dipadukan dengan 
jeans sedikit belel yang membuat 
rio terlihat sangat simpel dan tetap 
terlihat maskulin. 

selain itu rio juga mengutamakan 
kenyamanan dalam setiap fashion 
yang dikenakannya. Baginya, 
kenyamanan adalah hal terpenting 
sekaligus menambha kepercayaan 
diri untuk tampil didepan publik. 
tetapi, tahukah anda bila ada satu 
accessories yang ‘wajib’ rio bawa 
kemana-mana. Yaitu, sunglasses!. 
Bagi rio sunglasses manjadi 
aksesoris yang menambah gaya 
baginya dan untuk melindungi 
mata dari sinar uv matahari yang 
menyengat. selain kacamata, 
jam dan sepatu juga membuat 
penampilan seorang pria lebih 
fashionable.

Baginya, tak ada salahnya bagi 
kaum pria untuk tampil menarik. 
apalagi dirinya bekerja di dunia 
hiburan yang menjadikannya harus 
tampil stylish diberbagai acara. 
Menjadi fashionable merupakan 
kewajiban yang tak bisa dihindari. 
Maka suami dari artis cantik atiqah 
Hasiholan ini lebih menyukai 
fashion yang sederhana dan simpel 
namun tetap terlihat tampan 
dan menarik. anda tertarik untuk 
mencoba style ala rio Dewanto?

Rio 
Manly

Like

Dewanto

in style in style

SMSBLAST Magazine NOVEMBER 201518
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MaSha 
Headpiece: star Dept-store
Blue dress: star Dept-store
Bracelet: star Dept-store

alexy
Black sweater: star Dept-store

White shirt: star Dept-store
Black pants: star Dept-store

LoKasi: tHe PeoPLe’s CaFe, suMMareCoN MaL serPoNG LoKasi: tHe PeoPLe’s CaFe, suMMareCoN MaL serPoNG

“Her lips 
drink water 
but her heart 
drinks wine” 
-E.E. Cummings-
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alexy 
Black Shirt (underneath sweater): StAR Dept-Store
Grey sweater: StAR Dept-Store

PhotograPher : ely riCardo
Make UP artiSt : JUlita tan
StyliSt  : WeSty irene Woron
ModelS  : alexy & MaShaMaSha

Headpiece: StAR Dept-Store
Grey patterned dress: StAR Dept-Store

D.H. LaWreNCe

“iF We siP tHe WiNe, 

We FiND DreaMs CoMiNG uPoN 

us out oF tHe iMMiNeNt NiGHt”

LoKasi : oLive House, suMMareCoN MaL serPoNG
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LoKasi : seruPut exPress, 

suMMareCoN MaL serPoNG

LoKasi : seruPut exPress, 

suMMareCoN MaL serPoNG

MaSha 
Silver necklace : StAR Dept-Store

Grey dress + belt : StAR Dept-Store
Bangle : StAR Dept-Store

MaSha 
Black dress : StAR Dept-Store

alexy 
Bow: StAR Dept-Store
White Shirt (under the sweater): StAR Dept-Store
Black Pants : StAR Dept-Store

alexy 
Blue tie : StAR Dept-Store

White Shirt : StAR Dept-Store
Black pants : StAR Dept-Store

“aGe aPPears Best iN Four tHiNGs: 

oLD WooD to BurN, oLD WiNe to DriNK, 

oLD FrieNDs to trust aND oLD autHors 

to reaD.” 
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“In wine, 
there's truth.” 

 -Pliny the Elder, 
Natural History-

LoKasi: HaaGeN DaZs, suMMareCoN MaL serPoNG
MaSha 
Dress: StAR Dept-Store
Necklace (as headpiece): 
StAR Dept-Store

MaSha 
Grey dress: StAR Dept-Store

Necklace: StAR Dept-Store
Shoes: Model’s Own

alexy 
Blue tie: StAR Dept-Store
White shirt: StAR Dept-Store
Grey pants: StAR Dept-Store

alexy 
Black sweater: StAR Dept-Store
Grey pants: StAR Dept-Store
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taste the food D

Makan Enak 
dan Sehat
Di Raa Cha 
Suki & BBQ

i raa Cha, semua makanan yang ditawarkan 
diproses dengan cara direbus (suki) dan 
dipanggang (BBQ) tanpa minyak. Menggunakan 
bahan makanan yang segar dan organik. raa 
Cha sendiri telah memiliki sertifikat Halal sejak 
awal berdiri.

raa Cha suki & BBQ memiliki konsep yang 
berbeda dengan beberapa restoran suki & BBQ 
yang lebih dulu hadir. raa Cha menawarkan 
konsep bersantap yang baru. tidak seperti 
restoran-restoran all you can eat kebanyakan, 
pengunjung raa Cha hanya akan membayar 
apa yang dipilih dan dimakan saja. anda juga 
akan merasakan experience yang sangat 
menarik karena disini pengunjung dapat 
memasak menu sesuka hati dengan gaya dan 
keinginan sendiri. raa Cha memberikan alat 
saji dan alat masak yang personal sehingga 
customer bebas dalam meracik bumbu dan 
saus sesuai gayanya sendiri. Di raa Cha 
terdapat 6 jenis bumbu/saus yang dapat dipilih 
yaitu Chili sauce, suki sauce, raa Cha sauce, 
soy sauce, dan Garlic sauce.

raa Cha adalah resto yang mengusung konsep 
dan nuansa khas thailand. Dilengkapi dengan 
design interior dan ornamen-ornamen khas 
seperti gading dan interior khas negara yang 
dijuluki Negara Gajah Putih itu. raa Cha sendiri 
diambil dari bahasa thailand yang berarti raja. 
Hal ini memiliki arti bahwa setiap customer 
raa Cha akan merasa seperti raja yang bebas 
memilih setiap menu yang diinginkan dan 
bebas menentukan cara penyajian seperti apa.

raa Cha pertama kali hadir pada oktober 2006. 
store raa Cha suki & BBQ di summarecon 
Mal serpong merupakan store ke-14, berada 
di lantai 2 yang strategis karena dekat dengan 
pusat kuliner lainnya. Menu-menu favorit di 
raa Cha beragam, mulai dari menu BBQ yang 
dapat dipilih dalam 3 pilihan yakni sweet, salty, 
dan spicy. Lalu ada menu Chicken Pandan, 
ayam tanpa tulang yang dibalut dengan daun 
pandan. Menu jamur-jamuran, sayuran organik, 
dan masih banyak menu lainnya. untuk kuah 
suki sendiri raa Cha menawarkan 2 pilihan 
yakni kaldu dan tom yam. Melengkapi santapan,  
raa Cha menyediakan pilihan minuman segar 
seperti thai ice tea, thai ice Coffee, Hot ocha, 
Green tea, dan Lemon Tea.

Bagi Anda yang ingin makan 
enak tapi tetap langsing, wajib 
mencoba Raa Cha Suki & BBQ. 
Konsep resto ini hadir menjawab 
kebutuhan gaya hidup modern, 
pengunjung yang tetap bisa 
makan enak, banyak, tapi tetap 
langsing.

taste the food taste the food
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taste the food U
Sudah menjadi kebiasan 
ketika menikmati sajian 
di restoran mewah, wine 
menjadi salah satu pilihan 
minuman yang ditawarkan. 
tidak hanya karena cita 
rasanya yang spesial, 
namun wine mampu 
memperkaya kelezatan 
menu yang disajikan.

House of Wine at The 
Wine Place

untuk yang ingin mengenal lebih 
jauh mengenai jenis minuman 
mahal satu ini, bisa berkunjung 
ke house of wine di summarecon 
Mal serpong tepatnya di area 
Downtown Walk. the Wine 
Place hadir dengan menawarkan 
beragam pilihan jenis wine lokal 
dan import. Mulai dari negara 
penghasil wine, Perancis hingga 
negara eropa dan amerika seperti 
spanyol, italia, Chili, afrika selatan, 
Kanada, amerika, Portugal, 
argentina hingga australia. Wine 
adalah minuman beralkohol yang 
dibuat dari sari anggur jenis vitis 
vinifera yang biasanya hanya 
tumbuh di area dengan suhu sejuk. 
umumnya, orang mengenal dua 
jenis wine yaitu Red Wine (anggur 
merah) dan White Wine (anggur 
putih).

Disini anda bisa belajar mengenal 
jenis wine yang bermacam-macam, 
mulai dari red, white, rose, sweet, 
fortified, dan sparkling. Rose wine 
kadang disebut juga sebagai pink 
wine. sementara sparkling wine 
mengandung gelembung, 
misalnya champagne. 

untuk pemula, bisa mencoba 
meminta saran jenis wine yang 
disesuaikan dengan selera dari ahli 
wine yang ada di the Wine Place. 
Wine yang disediakan memiliki 
kadar alkohol mulai dari 5% hingga 
20%. Dapat dibeli langsung per 
botol atau juga bisa membeli per 
gelas dengan harga rp 90.000,- 
untuk jenis red wine Colio rosso 
secco atau vin Blanc untuk jenis 
white wine. untuk jenis 

sparkling wine bisa mencoba wine 
dari italia, vignaioli rubrino Dessert 
yang dibandrol rp 370.000,-.

Wine yang disajikan selain 
didatangkan dari berbagai negara, 
juga hadir dengan pilihan brand 
dengan kualitas yang sudah pasti 
tidak diragukan lagi. Mulai dari wine 
produksi tahun 1995 yaitu Chateu 
Dassault saint emilion Grand Cru 

seharga rp 2.000.000,- hingga 
wine tahun produksi paling 
baru yaitu tahun 2014. Harga 
wine dibandrol mulai dari rp 
299.000, - rp 13.900.000,-. 
Wine yang menjadi favorit 
yaitu wine yang biasanya 
dipadankan dengan menu 
makanan seperti steak 
atau menu olahan daging 
merah. Red wine Le Grand 
Cavalier Vin Rouge menjadi 
wine paling laris, disamping 

harganya terjangkau, rasanya 
juga cukup dapat diterima untuk 
peminum pemula. semua wine 
disini disimpan dalam ruangan 
khusus yang disebut wine cellar 
yang dibuat khusus untuk menjaga 
kualitas dan cita rasa dari wine 
dengan suhu di 14 - 16 derajat.

“Wine is bottled poetry.” -Robert 
Louis Stevenson-
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family info family info

kemajuan zaman telah 
menghadirkan mainan  remote 

control yang dapat dikendalikan 
dalam jarak tertentu dengan 
menggunakan sebuah alat 

berbentuk remote.

GAME REMotE ContRol

B
erbeda dengan jaman 
sekarang ini, Kehadiran 
remote control tentu 
disambut dengan 

bahagia oleh anak-anak, namun 
tidak hanya anak-anak yang 
menggandrungi permainan 
ini namun juga orang dewasa 
menjadikan remote control 
ini sebagai hobi disela-sela 
kesibukannya.

Dimana remote control ini terdiri 
dari berbagai jenis mulai dari yang 
paling familiar yaitu mobil-mobilan 
rC, helicopter rC, kapal laut rC 
hingga quad-copter rC. semua 
mainan tersebut dikendalikan oleh 
sebuah alat berbentuk remote 
yang dapat mengendalikan 
permainan yang kita mainkan 
seperti membuatnya melayang, 
berputar, hingga menenggelamkan 
kedalam air tergantung pada jenis 
rC yang ada.

Fungsi rC dapat dikategorikan 
sebagai permainan, yang rata-rata 
memiliki harga cukup relatif mahal 
tergantung pada jenis yang dipilih. 
Remote control yang digunakan 
juga difungsikan dengan sumber 
tenaga berupa baterai sekali 
pakai, begitu pula sumber tenaga 
yang digunakan pada kendaraan 
tersebut. Pembekalan pada 
mainan ini kembali lagi kepada 
fungsi awalnya sebagai alat 
permainan saja, dengan waktu 
penggunaan terbatas dan tidak 
terlalu lama. sedangkan mobil rC 
dengan fungsi sebagai hobi, tentu 
saja lagi memiliki harga, kualitas 
yang tinggi, serta dibekali fitur-
fitur ekstra yang tidak dimiliki oleh 
mobil rC jenis biasa.

Kehadiran kendaraan rC ini juga 
turut menghadirkan kompetisi 
balapan untuk permainan dan 
menjadikannya sebagai ajang 

adu ketangkasan dan keahlian, 
serta dapat disalurkan lewat alat 
pengendali kendaraan tersebut, 
yaitu remote control. Kompetisi 
balapan ini memang masih jarang 
ditemukan di indonesia, tapi 
jika diluar negeri hal ini sudah 
menjadi hal biasa dan sering 
dilakukan pada event-event 
yang diadakan untuk merayakan 
hari-hari tertentu. jika sang 
buah hati meminta dibelikan 
kendaraan rC ini, tidak ada 
salahnya membelikan jenis untuk 
mainan terlebih dahulu, agar 
kelak jika memang sang buah hati 
memiliki hobi dibidang ini, dapat 
dikembangkan dalam kompetisi-
kompetisi yang diadakan. anda 
bisa menyalurkan hobi bermain 
rC di the twister, scientia square 
Park. Disini tersedia track yang 
bisa mengasah skill sekaligus 
sharing bersama mengenai hobi 
rC. 
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Di era globalisasi hampir 

semua berubah menjadi 
lebih praktis dan lebih 

menarik untuk dilihat. Kemajuan 
jaman juga ternyata sampai pada 
perkembangan dunia permainan 
anak-anak, jika dahulu permainan 
anak-anak sangat sederhana 
seperti dibeberapa daerah 
menggunakan kulit jeruk Bali 
untuk dijadikan sebagai mobil-
mobilan yang ditarik menggunakan 
tali, kemudian ada pula mobil-
mobilan yang digerakan 
menggunakan pegas dan hal-hal 
sederhana lainnya. Kebanyakan 
mainan tersebut adalah bikinan 
dari orangtua sendiri.
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Let's WorkOut Let's WorkOut 

Get Fit With

o
lahraga yang berasal 
dari selandia Baru 
ini mengombinasikan 
teknik bela diri dengan 

aerobik bukan pertarungan 
dalam arti sesungguhnya. 
anda tidak meninju lawan 
atau karung tinju, melainkan 
memukul dan menendang di 
udara. Gerakan-gerakan body 
combat diadaptasi dari gerakan 
muay-thai, taekwondo, dan tinju. 
Bedanya, dalam body combat, 
tidak ada sparing partner. tidak 
jarang, ada juga gerakan-gerakan 

capoiera yang disisipkan 
di dalamnya. Gerak itu 

menjadi bagian 
olahraga kardio 
yang bagus untuk 

kesehatan jantung 
dan melatih daya 

tahan tubuh seseorang. 

Dengan begitu banyak 
variasi gerakan, anda 
akan merasa semua 
kelompok otot utama 
tubuh bekerja. Dengan 
latihan rutin anda 

akan 
mendapatkan 
lengan kencang, 
kaki seimbang yang 
kuat, dan perut ketat. Body 
combat adalah olahraga yang 
efektif untuk membakar kalori. 
Dalam sejam saja, jumlah kalori 
yang terbakar mencapai 700 kkal. 

Kelas Body Combat melatih 
sistem aerobik dan anaerobik 
tubuh, sehingga dapat 
meningkatkan kerja jantung 
dan mengurangi resiko penyakit 
jantung, paru-paru, serta otot. 
tapi bagi mereka yang memiliki 
kondisi jantung tertentu tetap 
harus berhati-hati. Dalam setiap 
gerakan, combat mempunyai 
unsur pembakaran tinggi 
sehingga mereka yang mengikuti 
latihan ini dianjurkan dari awal 
untuk melakukan pemanasan 
yang berfungsi meminimalisasi 
cedera akibat otot-otot di dalam 
tubuh yang tidak siap. agar tidak 
berisiko cedera, sangat dianjurkan 
untuk memperhatikan instruksi 
dari instruktur. Hal itu penting, 

mengingat 

kemampuan 
dan kekuatan 
tiap orang 
berbeda dalam 
melakukan gerakan. 
Misalnya, gerakan yang relatif 
berat dilakukan bagi wanita, 
seperti gerakan tendangan 
sambil melompat.

jika anda tertarik untuk 
mencoba latihan ini Gold’s 
Gym summarecon Mal serpong  
membuka kelas Body Combat 
dari hari senin hingga sabtu 
sesuai dengan jadwal latihan, 
untuk keterangan lebih lanjut 
dapat menghubungi gold’s 
gym Summarecon Mal 
Serpong di nomer (021) 
5420 4272  

Body
ComBat

Tidak selamanya olahraga bela diri dianggap sebagai olahraga 
para pria yang cenderung keras dan kurang menarik. Walaupun 
olahraga bela diri ini bisa dilakukan semua kalangan, tapi tidak 
semua orang tertarik untuk melakukannya. Jika Anda khususnya 
kaum wanita yang ingin merasakan berlatih beladiri dengan 
sensasi yang berbeda cobalah “Body Combat”.
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box office box office

moVieS oN NoVemBer 2015 moVieS oN NoVemBer 2015

Film ini merupakan penutup dari serial “the Hunger Games” yang telah 

dimulai pada tahun 2012. jennifer Lawrence dan josh Hutcherson sudah 

dikontrak resmi untuk memainkan dua tokoh utama, Katniss everdeen 

dan Peeta Mellark, sampai film terakhir. “the Hunger Games: Mockingjay 

(Part 2)”. Merupakan lanjutan dari film Mockingjay bagian pertama dimana 

akhirnya Katniss dan Peeta bertarung dalam perang saudara negara 

Panem melawan pemerintahan otoriter Capitol. Bagaimana kelanjutan 

pertaruang persaudaraan tersebut? saksikan kisahnya di Bioskop 

kesayangan anda.

Film action berjudul “spectre” ini merupakan 

judul ke-24 dari seri film james Bond, yang 

bercerita tentang kelanjutan pertualangan 

agen james Bond (Daniel Craig).  

Bond mendapat kembali berkas dari misi 

sebelumnya. Dalam berkas tersebut yang 

didapat, terdapat potongan foto yang telah 

terbakar dan juga selembar kertas dengan  

noda berwarna hitam didalamnya. Dari 

pesan tersebut, Bond menyadari bahwa 

dia ditugaskan untuk membongkar suatu 

organisasi kejahatan. sutradara dan penulis 

film pendahulunya, sam Mendes dan john 

Logan juga sudah dikonfirmasi akan kembali, 

begitu juga dengan pemeran Q Ben Wishaw. 

saksikan kelanjutan ceritanya di Bioskop 

kesayang anda.

Film the Peanuts Movie ini 
menceritakan tentang petualangan 
dari seekor anjing bernama snoopy 
dengan tim atau gang Peanuts. snoopy 
selalu mendapatkan pengalaman yang 
menarik dengan imajinasinya. anjing 
kecil yang imut ini akan mengawali misi 
terbesarnya dengan terbang sampai 
ke awan untuk mengejar musuhnya 
yaitu the red Baron. akankah snoopy 
berhasil mengerjar the red Baron  
tersebut?

Film the Good Dinosaur (2015) akan membuat 

generasi tua bertanya tentang bagaimana jika asteroid 

yang selamanya mengubah kehidupan di planet bumi  

benar-benar terjawab dan apakah raksasa dinosaurus 

tidak pernah punah? Cerita pada film ini terlihat lucu 

dan menarik, mengisahkan tentang arlo yang hidup di  

sebuah apatosaurus dengan jiwa yang besar. setelah 

peristiwa traumatis yang mungguncang keluarga 

arlo, dia menetapkan sebuah 

perjalanan (jurney) yang luar 

biasa, dan mungkin dia akan 

mendapatkan pendamping di 

sepanjang jalan yaitu seorang 

anak manusia. Film the Good 

Dinosaur adalah kisah sebuah 

jurney atau perjalanan yang 

luar biasa dari self-discovery 

pada petualangan yang 

mendebarkan, 

dengan 

karakter yang 

lucu dan 

memilukan.
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book store

Autumn In Paris

Find oUt at graMedia/1F-01/SUMMareCon Mal SerPong/Phone: 021 - 5464699/5464877

Critical Eleven

sebuah novel yang berjudul “autumn in Paris” adalah novel yang 
dibuat oleh ilana tan. Novel ini diangkat dari sepasang kekasih 
yang saling mencintai tanpa mereka tahu bahwa mereka terlahir 
dengan ayah yang sama. Novel ini membuat para pembacanya 
ikut terhanyut dan terbawa kedalam cerita serta dikemas dengan 

sangat mudah untuk dimengerti oleh para pembaca. autumn 
in Paris menceritakan seorang gadis bernama tara Dupont 

yang tinggal Paris bersama ayahnya semenjak ayah dan 
ibunya memutuskan untuk bercerai. sejak saat itu, Paris 

menjadi bagian dari hidupnya. Kehadiran sebastien 
Giraudeau, laki-laki berkebangsaan Perancis membuat 

tara tertarik. Bagaimana kisah selanjutnya dari 
kehidupan tara di Paris, sebastien Giraudeau dan 
laki-laki dari tokyo? Baca selengkapnya Novel 
autumn in Paris.

Dalam dunia penerbangan dikenal istilah critical eleven, 

yaitu sebelas menit paling kritis di dalam pesawat - tiga 

menit setelah take off dan delapan menit sebelum 

landing. Karena secara statistik delapan puluh persen 

kecelakaan pesawat umumnya terjadi dalam rentang 

waktu sebelas menit tersebut. In a way, it’s kinda the 

same with meeting people. ale dan anya pertama 

kali bertemu dalam penerbangan jakarta-sydney. tiga 

menit pertama anya terpikat, tujuh jam berikutnya 

mereka duduk bersebelahan dan saling mengenal lewat 

percakapan serta tawa. Delapan menit sebelum berpisah 

ale yakin bahwa ia menginginkan anya. Diceritakan 

bergantian dari sudut pandang ale dan anya, setiap 

babnya merupakan kepingan puzzle yang membuat kita 

jatuh cinta atau benci kepada karakter-karakternya, atau 

justru keduanya.
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music

Psy 

“A Head Full Of Dreams” 
New Album Release by

COLDPLAY

Musisi nyentrik nan unik asal Korea 

selatan yakni Park jae-sang atau 

lebih dikenal dengan nama “PsY” 

akan merelease album terbarunya 

pada 1 Desember mendatang. Pria 

yang terkenal karena hits “Gangnam 

style”, dimana lagu ini sukses 

mendatangkan viewers youtube 

sebanyak 2,4 milliar menuturkan 

bahwa ia akan kembali membuat 

album terbaru seunik lagu “Gangnam 

style”. Hal ini senada dengan 

manajemen agensi YG entertainment 

yang menaungi PsY. So, kita tunggu 

saja lagu unik dari PsY. apakah lagu 

terbarunya bakalan sukses seperti 

Gangnam style?

Finally! Coldplay akan release album 

terbaru yang diberi judul “A Head Full 

Of Dreams”. rencananya album ini 

akan direlease pada 4 Desember 2015 

nanti. album ketujuh dari Coldplay 

akan diramaikan oleh musisi-musisi 

papan atas seperti Beyonce, Noel 

Gallagher, Merry Clayton & tove Lo. “A 

Head Full Of Dreams” akan berisi 11 

lagu dan juga terdapat single pertama 

dari Coldplay yang berjudul “Adventure 

of A Lifetime”. Dalam beberapa 

kutipan Coldplay menjelaskan mereka 

sangat bahagia setelah melihat hasil 

akhir dari album terbarunya. Beberapa 

lagu yang akan hadir di “A Head Full 

Of Dreams” adalah “Birds”, “Hymn For 

The Weekend”, “Kaleidoscope”, “Army 

Of One”, “Amazing Day”. 
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close up

Yovie 
Widianto

Musikalitas 
tinggi

Yovie Widianto merupakan seorang musikus berkebangsaan Indonesia. Yovie bisa dikatakan 
sebagai musisi berdarah dingin karena setiap penyanyi yang diorbitkannya selalu menjadi 
perhatian penikmat musik. 
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close up

t
idak hanya sekedar 
mengorbitkan 
penyanyinya tetapi 
juga sekaligus dengan 
karya-karya nya melalui 

musik, sebut saja rio Febrian, Glen 
Fredly, Hedi Yunus, Dea Mirella 
hingga rossa berhasil menempati 
posisi teratas di indonesia.

Pria kelahiran Bandung 21 januari 
1968, dikenal sebagai salah satu 
personel dan pendiri grup musik 
Kahitna dan menempati posisi 
keyboard atau piano. selain 
bersama Kahitna, nama Yovie juga 
terdapat dalam jajaran personil 
grup band bentukannya, Yovie 
and Nuno. sampai saat ini Yovie 
masih terhitung produktif untuk 
mencipptakan lagu di belantika 
musik indonesia. Beberapa waktu 
yang lalu, Yovie sempat menggelar 
konser A Mild Live The Magical 
Journey Of Yovie Widianto, 
moment tersebut dijadikan 
sebagai peringatan 23 tahun 

dirinya berkarier di dunia musik.

 Musikalitas Yovie dalam bermusik 
tak diragukan lagi. Bahkan dalam 
ajang aMi awards 2009, ia meraih 
nominasi terbanyak, 6 nominasi 
di antaranya bersama Yovie 
and Nuno dan sisanya nominasi 
pribadi. Kecintaan Yovie terhadap 
musik sudah terlihat sejak ia 
masih kecil. Yovie terlahir dari 
keluarga yang dekat dengan 
musik, ayahnya pun sangat 
menggemari musik. Meski awal 
karirnya sempat dilarang sang 
ibu untuk menjadi musisi, namun 
Yovie berhasil membuktikan 
keberhasilannya di bidang musik 
kepada sang ibu.

Yovie mengenal musik jazz saat 
usianya 5 tahun, Hasbullah 
ridwan yang merupakan paman 
dari Yovie dan tidak lain adalah 
ayah dari elfa secioria merupakan 
salah satu komposer dan musisi 
senior jazz yang mengenalkan 

Yovie pada musik jazz. sejak 
duduk di bangku sMP Yovie sudah 
mulai bermain Band bersama 
ruth sahanaya dan trie utami, 
kemudian Yovie mulai berkiprah di 
tingkat nasional dengan mengikuti 
Festival Band tingkat Nasional 
pada tahun 1986. Di tahun yang 
sama ia membentuk Kahitna, 
dan sejak saat itu pula berbagai 
prestasi nasional dan internasional 
diraih oleh Yovie. salah satunya 
adalah The Best Composer 
pada Young Star International 
Festival di taipei, taiwan di tahun 
1991. saat ini Yovie memiliki 
dua anak yang dapat menjadi 
‘penerus-Nya’ di dunia musik 
yaitu Muhammad arsy Widianto 
dan Nadhira tiara dari hasil 
pernikahannya dengan Dewayani 
pada tahun 1998. sampai saat 
ini pila Yovie masih terus aktif 
berkarya untuk indonesia. Karya 
dari seorang Yovie Widianto akan 
selalu dinantikan oleh masyarakat 
indonesia.
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on stageon stage

Lalu, bagaimana proses bisa 
bertemu dengan Cantika?
Kira-kira setahun kemudian dari 
kita (Gameliel-audrey) mengcover 
lagu di youtube, Cantika nemuin 
kita dan ngajak ketemuan. 
Ngobrol-ngobrol soal musik, trus 
nyambung. Nah, dari situlah kita 
mulai buat lagu. Di produserin 
sama johandi Yahya.

Dalam proses pembuatan lagu 
siapa paling punya andil?
Kita bertiga sama-sama punya 
andil dalam proses pembuatan 
lagu. Dalam penulisan lirik bahkan 
sampai arrangement lagu-pun 
kita barengan bertiga. jadi semua 
lagu yang ada di album GaC ya 
lagunya Gamaliel-audrey-Cantika.

Ceritain dong pengalaman seru 
kalian dalam proses pembuatan 
album?

Kebetulan kita pernah ikutan song 
writing camp di swedia tahun 
2014 kemarin. trus singkat cerita 
kita kepilih dan berangkat kesana 
untuk buat lagu. Disana tuh 
pengalaman yang gak terlupakan 
banget deh. Hampir tiap hari pasti 
rutinitasnya ya nulis lagu. Cari 
arrangement lagu. Pokoknya seru 
bangetlah!

Kalau lagi mentok enggak ada 
ide nulis lagu, apa solusinya?
Hmm.. Kadang pas lagi mentok 
banget ya kita main dulu keluar 
atau cari hiburan. Gak di paksain, 
tapi juga gak manjain mood. Nanti 
sekiranya udah cukup ya lanjut 
lagi nulis lagu. Pokoknya begitu 
terus selama di swedia.

Last question, harapan GAC 
untuk anak remaja saat ini? 
Gamaliel : Dengarkan lagu 

Stronger, jadi di lagu itu kita kasih 
tau kalo semua masalah pasti ada 
proses yang harus kita lewatin 
untuk menjadi Stronger. Kaya 
diliriknya kita sampein “tragedy 
let it be all the way, it takes more 
than just dream to be stronger”. 
jadi kita butuh lebih dari mimpi 
untuk bisa lebih kuat.
audrey : Mungkin juga banyak 
yang bilang kalau anak muda 
itu jarang didengarkan, makanya 
we have to approve something 
gitu jangan cuma ngomong tapi 
buktiin..
Cantika : semoga dengan adanya 
musisi muda kita juga bisa interest 
anak-anak muda. soalnya musik 
kan bicara lebih mudah. semoga 
kita lebih terdorong untuk bikin 
karya yang baik untuk masyarakat.. 

Love, GaC!

GaC! Berawal dari keisengan kakak-adik Gamaliel dan Audrey untuk mengcover beberapa lagu hits 
dunia yang di upload ke youtube. tak di sangka, ternyata mendapatkan respon yang positive dari 
viewers youtube. Bahkan Gamaliel dan Audrey sudah mempunyai fans nya sendiri.

dreamS do ComeS true, 

Dreams Do comes true, Gac!
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community

Reno PRataMa
Kolaborasi Antara Skateboard 
dan Musik
muda, kreatif, berani dan berbakat. 
Empat kata yang dapat menggambarkan 
sesosok Reno Julian Pratama. Pria 
ini mampu menggabungkan seluruh 
passionnya untuk menjadikan hidupnya 
inspirasi serta kebanggaan bagi keluarga 
dan tanah air. 

sosok reno Pratama mungkin 
tidaklah asing bagi pecinta 
skateboard di indonesia. 

Pria kelahiran 28 tahun silam ini 
telah mencicipi asam garamnya 
dunia skateboarding sejak duduk di 
bangku sD. Berawal dengan coba-
coba, tetapi setelah menjejakkan 
kaki di atas papan skateboard, 
ia pun jatuh cinta dan ketagihan. 
Hingga akhirnya, ia memutuskan 
untuk menekuni olahraga tersebut. 

Dengan papan California Pro-nya, 
reno pun mulai melanglang-buana 
dari satu kompetisi ke kompetisi 
lainnya, baik dalam negeri maupun 
luar negeri. Berkat kegigihan dan 
kecintaannya, reno pun berhasil 

menggondol 
sejumlah 
prestasi 
yang 
membanggakan seperti 2nd Winner 
Vans Skate Jam Asian Competition 
di singapura, Asian Indoor Games 
di Bangkok, 2nd Winner Asia Pacific 
Skateboarding Championship serta 
1st Winner Indonesia Skateboarding 
Championship. Bahkan, 
keberhasilannya untuk meraih 
juara selama enam tahun berturut-
turut dari tahun 2000 hingga 
2006 membuatnya dinobatkan 
sebagai Skater of the Year.  Dalam 
penyaluran hobby nya, reno sering 
bermain skate di velocity skatepark, 
scientia square Park lho.

selain jago skateboard, reno 
ternyata juga memiliki passion 
lain di yaitu di bidang musik. 
Kesungguhannya pada musik 
dituangkan dalam beberapa lagu 
yang ditulisnya, serta meluncurkan 
sebuah album bersama band 
‘renprats and soul Brother’ 
dengan single “semua indah Pada 
Waktunya.” Melihat kondisi musik di 
tanah air yang statis, ia mencoba 
untuk memberikan warna baru pada 
album tersebut yaitu lagu-lagu 
dengan tema Indo rock gold swing 
blues. Sukses terus reno!
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TRAVELERS

Bonjour 
France..
Each country has a soul and France’s 
soul is equality. -Francois Hollande - 
Romantic country with special one.. 
Let’s see where the place are..

PariS 

Paris punya puluhan objek wisata yang wajib anda 

kunjungi. Nomor satu adalah Menara Eiffel di 

taman Champs de Mars. tempat kedua yang wajib 

dikunjungi adalah Museum Louvre. Disini anda 

bisa menikmati lukisan mahakarya Monalisa karya 

Leonardo da vinci, secara langsung. selain itu lokasi 

lain yang wajib anda kunjungi di kota paris adalah 

Mont Marte, arc de triomphe dan Katedral Notre 

Dame. Bagi anda pecinta fashion wajib berkunjung 

ke jalan Champ elysees dimana butik-butik ternama 

berada atau Galleries Lafayette, pusat perbelanjaan 

paling mewah di Paris. 

niCe

Kota yang dijuluki Queen of Riviera ini 

menawarkan banyak hal menarik. air biru 

dari Cote d’azur adalah latar yang dramatis 

di Nice. anda bisa menghirup udara yang 

segar di Mediterania saat anda berjalan-jalan 

di tepi laut, atau anda ingin melihat seluruh 

kota dari atas Castle Hill. Kelebihan lain yang 

dimiliki Nice adalah Promenade des anglais, 

trotoar sepanjang 7 km dengan lebar 5-15 m 

yang menyuguhkan pemandangan indah. Kota 

ini juga hanya 30 km dari perbatasan italia. 

jangan lupa untuk berkunjung ke old town, 

daerah yang menjadi icon pariwisata di Nice. 

Disini terlihat gang-gang kecil dengan banyak 

rumah tua berwarna cerah seperti marun atau 

oranye. Beautiful!
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Saint-troPez

Puluhan tahun yang lalu, saint tropez hanyalah kawasan kampung nelayan. sekarang, kota tersebut tidak 

kalah dari Marseille yang sangat terkenal. Ciri khas saint tropez adalah kafe berteras yang menghadap ke 

pantai. anda bisa menikmati pantai pasir terpanjang di Laut tengah Pampelonne, atau sekedar memandang 

ke jajaran yachts sambil menyeruput kopi. saint tropes mempunyai predikat sebagai kota super mahal. 

Hal ini dikarenakan banyaknya model dan artis kelas dunia juga para jutawan yang datang ke sana. anda 

tertarik kesini?

ChaMonix 

Chamonix sebagai salah satu desa 

paling terkenal di Prancis berada tidak 

jauh dari perbatasan swiss. Disini anda 

akan menemukan perjalanan yang 

menyenangkan melalui pegunungan, 

menggunakan cable car ke aiguille du 

Midi yang merupakan salah satu puncak 

gunung di Mont Blanc (gunung tertinggi 

di eropa Barat). Dengan ketinggian 

sekitar 3842 m yang merupakan 

salah satu obyek wisata terfavorit di 

Chamonix. jangan lewatkan berkunjung 

ke Cave Grotte de la Mer de Glace yang 

merupakan salah satu gletser terbesar 

di Perancis dengan panjang 7 km dan 

kedalaman es mencapai 200m.

lyon 

Lyon adalah kota ke dua terbesar 

di Perancis setelah Paris. Ditempat 

ini anda akan dimanjakan dengan 

keindahan alam yang eksotis, 

dengan daerah pegunungan yang 

menyejukkan mata ditambah lagi 

dengan keindahan bangunan klasik 

eropa yang mempersona. Keramah-

tamahan penduduk yang tidak pernah 

anda dapatkan di kota lain di eropa. 

Kota Lyon dikenal sebagai pusat 

wisata musim panas dengan skyline 

langit malam hari yang benar-benar 

menakjubkan. Lyon terkenal sebagai 

kota gastronomi dan peninggalan 

bersejarah yang ada didalamnya 

membuat kota ini dianugrahi uNesCo 

sebagai salah satu World Heritage Site. 

salah satu bagian kota yang menarik 

perhatian wisatawan adalah vieux 

Lyon, yaitu kota bersejarah sejak abad 

pertengahan.

Je t’aime France!
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gadget gadget

Oppo R7s 
Akan Dirilis 

5252 53

Polaroid kembali merelase kamera 
terbarunya yakni Polaroid Snap yang 
bisa secara langsung mencetak foto 
hasil jepretannya. 

Segera Rilis BlackBerry 
Berbasis Android

BlackBerry secara resmi mengkonfirmasi 
bahwa akan siap meluncurkan 
smartphone berbasis android. Perangkat 
baru tersebut disebut  seperti diketahui 
sebelumnya, BlackBerry Priv merupakan 
produk pertama BlackBerry yang berjalan 
di sistem operasi android. Walaupun 
spesifikasi telah terungkap, tanggal 
rilisnya masih belum diketahui untuk saat 
ini.

BlackBerry Priv akan menawarkan 
layar touchscreen yang besar (5,4 inci 
1440 x 2560 piksel) yang melengkung 
disisinya, serta keyboard qwerty sliding. 
Fitur lainnya termasuk kamera belakang 
18 MP, 5 MP kamera depan, prosesor 
Qualcomm’s six-core snapdragon 808 
dan 3 GB raM, dan juga memiliki 
kapasitas batre sebesar 3410 mah. Kita 
tunggu saja kemunculan BlackBerry 
Berbasis android tersebut.

oPPo r7s memiliki keunggulan lain yaitu 
memiliki design body yang premium 
dengan metal unibody yang membuatnya 
tampil indah.

oPPo r7s dibekali raM 4 GB, Prosesor 
8 Snapdragon 615. Kamera utama 
sebesar 13 Megapixel dan 8 Megapixel 
pada kamera depan yang juga dilengkapi 
dengan teknologi screen flash. teknologi 
ini dapat membantu para penggunanya 
untuk melakukan selfie di tempat yang 
kurang cahaya. Berbasis 4G dengan 
layar fitur HD penuh 5,5 inci (1080x1920 
piksel) layar amoled dengan Corning 
Gorilla Glass 3, dan juga oPPo r7s 
ini dilengkapi dengan slot siM Hybrid 
yang mendukung dalam penggunaan 
kartu Micro-siM dan kartu Nano-siM. 
smartphone ini mendukung penyimpanan 
hingga 128GB.

OPPO kembali merilis smartphone 
terbarunya yaitu OPPO R7s. Setelah sekian 
lama ramai akhirnya OPPO mengumumkan 
secara resmi bahwa OPPO R7s akan masuk 
ke pasar Indonesia pada  november ini. 
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society

Kebiasaan Kaum Bourjois 
di Perancis

society

Kaum Bourjois atau yang biasa dikenal dengan kaum ‘atas’, ternyata 

mempunyai kebiasaan yang terbilang unik. 

Banyak kisah romantis yang 

datang dari Perancis. Seperti 

beberapa dongeng ternama 

dibawah ini. Simak yuk! 

INTERMEZZO

Cerita Dongeng 

PUSS in BootS (kUCing di dalaM SePatU BootS)
Puss In Boots merupakan dongeng mengenai “kucing bersepatu 
boot” yang legendaris dari Prancis karya Charles Perrault. Puss 
in Boots merupakan dongeng tentang kucing yang menggunakan 

tipu daya untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan berusaha 
mendapatkan seorang putri untuk tuannya yang miskin. Puss in Boots 
juga tampil sebagai salah satu karakter dalam film shrek. Namun, 
akhirnya dibuatkan film sendiri pada 2011 dengan pengisi suara aktor 
antonio Banderas. 

Which one your favorite? :) 

PUtri tidUr 
(SleePing BeaUty)
Putri Tidur (“La Belle au Bois 
dormant”) adalah cerita rakyat 
yang pertama kali dipublikasikan 
tahun 1697 oleh Charles Perrault 
yang merupakan seorang penulis 
dongeng dan teori sastra, serta 
pengarang puisi asal Perancis, 
Contes de ma Mère l’Oye. Kisah ini 
diadaptasi menjadi film Sleeping 
Beauty yang diproduksi oleh 
Disney. 

Cinderela
Banyak cerita mengenai dongeng 
ini, namun versi yang paling 
terkenal ditulis oleh penulis 
Perancis Charles Perrault pada 
1697 berdasarkan cerita rakyat 
ditulis oleh Giambattista Basile 
sebagai La Gatta Cennerentola 
pada 1634. Namun film animasi 
dari Walt Disney Production, 
menjadi standar versi 
kontemporer. Cinderella telah 
diadaptasi di berbagai 
negara sehingga memiliki 
banyak nama, semisal 
aschenbrödel 
(jerman), 
soluschka 
(rusia) dan La 
Cenerentola 
(italia).

dari Perancis

s
eperti seorang bangsawan 

Perancis, kebiasaan ini 

sudah di mulai sejak 

jaman raja Perancis abad 

16 King Henry ii hingga saat ini. 

Allons le découvrir..

Bermula dari istri raja Perancis 

abad ke 16, raja Henry ii, untuk 

mempertahankan kecantikan 

dan awet muda ia meminum 

air yang mengandung emas 

murni. Para Bangsawan Perancis 

percaya bahwa emas disarikan 

dari kekuatan matahari yang bisa 

membuat tubuh bersinar dan 

terlihat lebih awet muda. Meski 

kebiasaan ini kurang baik untuk 

kesehatan, namun sangat populer 

di kalangan Bangsawan Perancis 

saat itu. Kini, formula dari emas 

sudah di kemas lebih modern serta 

aman bagi kesehatan. jadi hingga 

saat ini, campuran emas masih di 

percaya dapat membuat seseorang 

terlihat lebih muda.

Wanita Perancis khususnya kaum 

Bangsawan, terkenal dengan 

badnnya yang terawat dan 

ideal. ternyata rahasianya ialah 

mereka mengkonsumsi makanan 

yang asli. Maksudnya disini ialah 

makanan yang tidak mengandung 

pestisida kimia atau untuk hewan 

(khususnya) yang 

belum disuntik 

hormon. Contoh 

saja, mereka hanya 

ingin makan daging 

sapi yang sapinya 

diberi makan rumput 

bukan makanan buatan. jadi bisa 

dikatakan bila kaum Bangsawan 

Perancis sejak dahulu sudah 

mengkonsumsi makanan organik.

So, tidak heran bila kita melihat 

wanita Perancis selalu terlihat 

cantik. anda tertarik untuk 

mengikutinya?

“a GirL sHouLD Be tWo tHiNGs: 

CLassY aND FaBuLous.”  

-CoCo CHaNeL-
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inbox

you’ve got message

ikUti kUiSnya dan Menangkan 
Free VoUCher BelanJa!!!!

* Syarat dan ketentuan berlaku.
** Quiz ini tidak berlaku bagi seluruh karyawan 
Summarecon group dan anak usahanya.

Dear Arka,
Hai hai.. Iya untuk nobar, SMS memang rutin mengadakan. 
Terkadang di area Unity atau Broadway. SMS rutin juga 
menyiarkan pertandingan Liga Inggris ataupun Liga Italia. 
Namun untuk Liga Italia, terkadang disiarkan di Salsa Food 
City. Untuk jenis pertandingannya pun juga beragam. Baik 
pertandingan biasa maupun big match. Nah, kalau nobar Liga 
Champion yang disiarkan dini hari. Seperti beberapa waktu 
yang lalu SMS mengadakan nobar Liga Champion antara 
Real Madrid vs PSG di Broadway, bekerja sama dengan RCTI. 
Seru banget, karena juga mengundang fans dari masing-
masing klub. Untuk informasi lebih lanjut seputar nobar, Anda 
bisa follow twitter @SMS_Serpong ya. Yuk ajak keluarga dan 
teman nobar di SMS. Have a good day!

Salam,
Redaksi 

untuk edisi kali ini, ada voucher 
belanja masing- masing sebesar 
rp 250.000,- untuk masing -masing 
3 (tiga) orang yang beruntung! 
Caranya? jawab pertanyaan yang 
diberikan dengan benar dan tepat. 
Pemenang yang beruntung akan 
diumumkan di sMs Blast edisi 
selanjutnya. 

selamat kepada para pemenang dan terima kasih atas partisipasinya. 
Pemenang akan dihubungi oleh sMs untuk konfirmasi mengenai 
prosuder pengambilan hadiah. 

get online

Whats on Social Media?
@SMS_Serpong

@Icha1702
Happy birthday SMS selalu menjadi mall 
terdepan 

@DonnyLio
@SMS_Serpong Happy Birthday buat mall 
yang sangat kekinian.. Makin Sukses dan 
berjaya SMS 

@ozifachrurrozi
@SMS_Serpong happy birthday SMS...semoga 
tambah meriah..tambah store-store baru..
tambah tmpat makan yg baru..tambah sukses 
deh pokonya.. 

@fhatimahyupzz
Happy 8irthday.. Moga semakin keren 
acara2’y.. Promo2’y.. dan selalu incredi8le ☺ 
@SMS_Serpong #incredi8le #anniversarry

Summarecon Mal Serpong (SMS)

Grace Veronica Sung
happy birthday wish you all the best 
GBU smile emoticon

Yudi Kristanto
Happy anniversary SMS

Dzta Dyna
Happy B’day for summarecon

Chepoet Bocor
tambah maju,makin exist,tambah 
inovasi baru...berkarya yg dahsyat.. 

Cynthia Nancy Korneles 
HBD...GBU

Hendy Ws
HBD...SUKSES SELALU. GBU

Xiaodyryan Gunawan
Happy birthday summarecon mal 
serpong,semoga semakin jaya,sukses selalu 
atas karya2nya.. Wish u all the best.. GBU

Yuliana Ng
Happy Birthday to Summarecon Mal Serpong, 
wish u all the best n GBU always

Andrew Zydra 
Happy B’day grin emoticon

ketentUan:
1. jawab pertanyaan yang diberikan 
 dan kirimkan jawaban kamu via 
 email ke pr_malserpong@  
 summarecon.com 
2. Kirim jawaban kamu dengan  
 format subjek, nama lengkap,  
 alamat, nomor telepon &   
 jawaban
3. Pastikan nomor telepon yang 
 anda gunakan dapat dihubungi  
 oleh Pihak summarecon Mal  
 serpong untuk konfirmasi   
 pemenang kuis
4. jawaban ditunggu sebelum 
 15 november 2015

BerikUt Pertanyaan UntUk ediSi ini: 
1. sebutkan 2 dongeng atau kisah romantis yang datang dari 

Perancis!
2. sebutkan nama kota ke dua terbesar di Perancis setelah Paris!
3. sebutkan nama aktor yang dibahas di rubrik Fashion edisi 

November ini!
4. sebutkan dua gadget terbaru yang dibahas di sMsBlast edisi 

sebelumnya!

SUBJek: SMS BlaSt xxxiV - BeaUJolaiS noUVeaU

1. tiara P., 0857 1155 xxxx
2. yan arya Wijaya, 0896 6290 xxxx
3. diana effendi, 0877 7150 xxxx

tiga orang pemenang yang berhasil pada kuis 
SMS Blast Edisi XXXIII, Oktober 2015:

Halo redaksi majalah smsblast, saya 
Arka dari Bintaro. Mau nanya nih 
tentang nobar. Emangnya SMS rutin 
ya ngadain nobar bola gitu? Kaya Liga 
Inggris, Liga Italia atau Liga Champion? 
Kalau iya, saya bisa tau infonya dari 
mana? Kalo Liga Champion, beneran 
dini hari disiarinnya? Mohon infonya. 
Thanks.

arka, Bintaro

@brendarida
Nice ... @sms_serpong

@CJRisCJR
@SMS_Serpong dan #comate kalian 
seruuu!! 

@BeilyAcoustic
Terima kasih @sms_serpong uuntuk hari 
iniii... See youuu :))

@RereMardhani
Tempat favorit untuk orang favorit. 
Saatnya nyenengin mama dan abang @
sms_serpong
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splash blash

Brendan rodgerS diPeCat, 
Salah SiaPa?

Piala EroPa 2016
Pagelaran akbtar sepakbola se-benua eropa sudah mencapai babak 
Playoff dari 8 tim yang berada di peringkat ke 3 di masing-masing grup. 
Mereka adalah swedia vs Denmark, ukraina vs slovenia, rep. irlandia vs 
Bosnia & Norwegia vs Hongaria. Dibalik kisah 8 tim yang lolos ke fase 
playoff ini terdapat tim kuat yang tidak lolos. sebut saja Belanda, serbia, 
Yunani dan skotlandia yang notabene-nya merupakan tim langganan 
Piala eropa namun harus menyimpan asa untuk berlaga di partai final 
Piala eropa 2016.

19 tim yang lolos otomatis mereka adalah Grup a (rep. Ceko, islandia 
& turki), Grup B (Belgia & Wales), Grup C (spanyol & slowakia), Grup D 
(jerman & Polandia), Grup e (inggris & swiss), Grup F (irlandia utara & 
rumania), Grup G (austria & rusia), Grup H (italia & Kroasia) dan terakhir 
Grup i (Portugal & albania). sebagai catatan turki lolos tanpa mengikuti 
playoff berkat title sebagai peringkat ketiga terbaik sedangkan Perancis 
lolos karena status tuan rumah.

setelah menuai beberapa hasil pertandingan 
yang tidak optimal akhirnya Brendan 
rodgers, pelatih klub liga inggris Liverpool 
resmi dipecat dari jabatannya. Mengukuhkan 
hanya 3 kemenangan, 3 seri dan 2 kekalahan 

mengakibatkan dirinya dipecat. 
Berita ini dikabarkan secara 
resmi pada tBanyak spekulasi 

kabar dipecatnya rodgers 
dari kepelatihannya dari mulai 
serangkaian hasil buruk di Liga 
inggris maupun liga lainnya, 
pembelian transfer yang tidak 
sesuai dengan harapan, hingga 
faktor masalah internal 
klub yang mengakibatkan 
ketidakharmonisan team. 

Namun era rodgers sudah 
habis, kini Liverpool dilatih oleh 

mantan salah satu manager terbaik di 
Bundesliga yakni jurgen Klopp, besar 
harapan para Liverpudlian untuk Klopp 
sukses bersama Liverpool. New manager, 
new story?
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PROMO TENANT SMS 1 & 2 PERIODE NOVEMBER 2015

gokana
•	 Hujan voucher Promo
•	 Gratis voucher iDr 25.000,- setiap 

transaksi iDr 150.000
•	 Promo berlaku kelipatan maksimal 2 

lembar voucher
•	 voucher akan langsung tercetak di 

dalam struk transaksi
•	 Promo berlaku mulai 01 september - 

30 November 2015

Planet PoPCorn
•	 BuY Chocolate Popcorn oNLY iDr 

20.000 (original Price iDr 52.000,-) 
or other flavor oNLY iDr 10.000 
(original price iDr 36.000,-) with 
every purchase of iDr 150.000,-

•	 valid from 01 - 30 November 2015

eS teler 77
•	 Hari DeWi-DeWi 
•	 tetap berlaku Diskon 20% bagi 

pelanggan perempuan setiap hari 
selasa

•	 ProMo KHusus Hari seNiN ( Makan 
& Minum hanya rp.20.000,- )

•	 Berlaku setiap hari senin 

•	 Promo sampai dengan 31 Desember 2015 
•	 Berlaku untuk makan di tempat
•	 tidak berlaku untuk take away dan 

Pesan antar
•	 Promo Pesan antar 14027
•	 Gratis teh Botol sosro 1 Liter setiap 

minimum transaksi rp. 100.000,- 
(Berlaku   
Kelipatan)

•	 Berlaku 1 s/d 30 November 2015

Shaga
•	 Get Discount up to 50% and 0% 

installment
•	 valid from 01 - 30 November 2015

tiraJeanS
•	 Get Free CD the overtunes for every 

purchase of Chinos 
•	 valid from 29 November 2015

SaMSUng
•	 “saMsuNG GaLaxY s6 edge”
•	 CasHBaCK rp 2.000.000 From 

rp11.499.000 to rp 9.499.000
•	 Get 0% installment and Free Gift
•	 valid from 06 December 2015

rh BaBy & MoMMy SPa
•	 Happy Hour Promo
•	 Get special Price on Monday to 

thursday at 10.00 am - 02.00 pm
•	 valid until 31 December 2015

ViVere JoCkey
•	 Come and find attractive offer !
•	 Promo Furniture : Your age Your 

Discount
•	 Promo accessories & artwork : Buy 

2 Get 3
•	 Promo Hampers : early Bird save up 

to 25%
•	 0% installments at any products
•	 valid until 30 November 2015

SaMSUng gloBal teleShoP
•	 Galaxy s6 = 11.499.000 Cash back 

2.500.000 (black & white) all payment
•	 Note5 = rp. 9.999.000 Free wireless 

charging

SaMSUng it gadget
•	 Dapatkan cashback hingga rp 

500.000 dengan pembelian Note 
5 seharga rp 9.999.000, dan 
cashback hingga rp 2.499.000 
dengan pembelian Nx1 seharga rp. 
36.500.000

lg ConCePt Store
•	 LG G4 = rp.7.500.000 Cash back 

100k (cicilan)
•	 Cash back 300k (debit, cash) + jelly 

cash
•	 LG G4 stylus rp. 2.999.000 Cash back 

100k (debit, cash) + jelly skin
•	 LG Magna = rp. 2.400.000 Cash back 

400k all payment (cash + jelly skin)

garMin
•	 Nuvi = rp. 2.700.000 cash back 200k 

all Payment

•	 GDr 4s = rp. 3.300.000 cash back 
300k all payment

•	 Fenix 3 (safir) = rp. 7.400.000 cash 
back (cash)

SaMSUng aCC
•	 samsung Bluetooth keyboard = 

iDr 1.850.000 cash back 800k all 
payment

•	 all cover s6 Flat  *Discount 20% all 
payment

•	 Protektif Cover a5 = iDr 200.000 
cash back 100k all payment

•	 samsung s view a5 = iDr 450.000 
cash back 300k all payment

•	 Charging Pack 3in1 (Fonel) = iDr 
545.000 cash back 145k all payment

•	

lenoVo exClUSiVe Store
•	 Lenovo G40-45-751D = rp. 4.599.000 
•	 Dapatkan Cashback 500k (cash/

Debit) dan Free Mc aFee internet 
security 3 years

i-roC
•	 all brand disc 20 - 70%

nakaMiChi
•	 Dapatkan disc 10% hingga 15% (all 

payment)

MegaFone
•	 Dapatkan cashback hingga rp. 

500.000 (cash/debit)

galeri gadget
•	 ayo beli samsung Note 4! dan 

dapatkan Cash back hingga rp 
1.500.000 dengan cara pembelian 
cash/debit

WellCoM
•	 Dapatkan Headphones Qulmax 

H5Q06 dan Free tongsing selfie 
Kit s4

•	 Promo clearance sale all case disc 
up to 70% dan power plug (charging 
mobil) 2.1 a disc 50%

Sony
•	 Dapatkan sony Projector vPL - Dx 

111 seharga rp 5.300.000, dan 
promo menarik lainnya di toko soNY

promo

S
P

E
C

IA
L 

O
F

F
E

R
S

60

PROMO TENANT

SMSBLAST Magazine NOVEMBER 201560

S
P

E
C

IA
L 

O
F

F
E

R
S

Sate khaS Senayan 
noVeMBer 2015

•	 BCa : Pembelian 2 porsi sate kecuali 
sate lilit free ½ sate ayam daging 
dengan min. rp. 100.000 *tidak 
berlaku kelipatan

•	 Promo lapar malam : pembelian menu 
sate kecuali sate lilit free nasi goreng 
*berlaku kelipatan

dante CoFFee
noVeMBer 2015

•	 Permata : makanan & minuman 
dengan min. rp. 150.000 & max. rp. 
1.000.000 (sebelum pajak, PB1 & 
service) disc. 20%

dairy QUeen
noVeMBer 2015

•	 Buy 2 get 3 Blizzar size rML pakai 
kartu kredit BCa

•	 Buy 1 get1 free small oreo dari jam 15 
.00 s/d 18.00

•	 Disc 50% Cappuccino moolate setiap 
hari senin

•	 Disc 25% untuk ice caek dengen 
member card Dairy Queen

•	 rekening ponsel Cash back 30%

Steak 21
•	 Paket Combo berdua

oliVe hoUSe  
•	 Wagyu sirloin marbling promo 45% 
•	 BBQ short rib daging iga sapi 

australian promo 20%
•	 ox tail soup, sop buntut dengan 

pilihan goreng, bakar, promo 10%+ 
nasi putih.

•	 Beer bintang 330 ml promo beli 2 
gratis 1

•	 Pancake 5 pilihan rasa coklat, caramel, 
strawberry, blueberry, original. Promo 
harga rp. 19.800 syarat dan ketentuan 
berlaku.

the CoFFe Bean
•	 Mega card 30%-50%

SeCret reCiPe 
•	 Permata Bank disc 20% minimal rp. 

100.000,- sebelum pajak dan service 
food & Cake (dine in only)

•	 Bri Bank disc 30% minimal rp. 
200.000 sebelum pajak dan service 
food and cake dine in only

Solaria 
•	 Pembelian 2 gelas lemon tea minimal 

pembayaran rp. 220.000 Free 1 kupon  
umroh

`Pizza hUt 
•	 Bri Disc 40% Produk terbaru cheese 

burger pizza (senin – jumat)
•	

dynaMiC natUral
•	 Disc kue basah jam 18.00 wib disc 

40%
•	 untuk roti satuan jam 20.00 wib disc 

30%

Chiken Village
•	 Bir Bintang beli 2 gratis 1

koi tePanyaki
•	 Disc 10% Dessert setiap pembelian 

menu teppanyaki

PROMO TENANT

PROMO TENANT

1

2

PanCioUS PanCake
•	 Pancious piloce : rangkai gambar 

untuk win apple watch
•	 B’day promo transaksi 250++ 

free mini cake Brooklyn dengan 
menunjukan (siM / KtP )

•	 Free totebag : transaksi 350++ pakai 
Citi Bank

•	 BNi redeem up to 15% transaksi rp. 
200.000

•	 Beer 5 % on second buy setiap 
pembelian 1 botol beer mendapatkan 
50% off untuk botol beer ke 2 dengan 
harga yang sama atau lebih kecil

WarUng talaga
•	 Pembelian minimal rp. 200.000 

dengan memakai kartu Hi-Card dapat 
cemilan buat di goreng di rumah

nUri’S 
•	 Paket makan siang free side dish dan 

minum berlaku di hari senin - Kamis, 
jam 10.00 s/d 16.00 wib minimal 
paket rp. 165.000

FiSh & Co
•	 aNZ card, Buy 1 Get 1 every Monday 

15 % food only every days min 
transaksi rp 150.000 after disc, max 
rp 2.000.000

•	 Citi Bank , 15% every days min 
transaksi rp 350.000 max : rp 
1.500.000 

koPi lUWak 
•	 Promo buy 1 get 1 indonesia food ( 

nasi rendang )
•	

the PeoPle CaFe
•	 student Card food only 15 %
•	 CiMB Niaga min rp. 100.000 before 

tax & service 
•	 ismaya Dinning Card

JCo
•	 oCBC 1 DZN rp. 50.000 
•	 Mandiri Fiesta point min rp. 75.000 

disc. 30 % potong poin

hong tang
•	 Promo rekening ponsel discont 25 % , 

min rp. 50.000 sebelum pajak 

BengaWan Solo
•	 Promo sampe 31 Desember 2015 

Danamon diskon 20% min pembelian 
rp. 75.000

BoBaBitS 
•	 Promo menu baru hanya rp. 25.000 

dan mochi waffle rp. 19.000 , ramen 
rp.  25.000 

BlaCk Canyon CoFFee
•	 Promo Mandiri debit 30% + 15 %, min 

transaksi rp. 50.000
•	 10% Parkson Centro Card

SUnny Side UP 
•	 Promo debit CiMB Niaga free ramen 

jelly
kenny rogerS 

•	 Hycars 20%

exCelSo
•	 oCBC, min rp. 220.000 disc 30%
•	 Bri , min rp. 220.000 disc 30%
•	 BNi , min rp. 275.000 disc 20%

Mie tarik laiker
•	 red hot dining, min transaksi rp 

100.000, 10% off HsBC

Poka riBS
•	 Happy hour 20% dari jam 10.00-

15.00 wib
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ANTAVAYA (GF - 231) 2917 1008 
AIBI (GF-249 B & 250) – 29310533
ATM Bank Danamon (GF-ATM Center 03)
ATM Bank Mandiri (GF-ATM Center 06)
ATM Bank Mega (GF-ATM Center 02)
ATM BII (GF-ATM Center 05)
ATM BNI (GF-ATM Center 07)
ATM BRI (GF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (GF-ATM Center 01)
ATM NISP (GF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (GF-ATM Center 04)
ATM BCA (DGF-15)
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit A) – 29310600
Blackberry Store (GF-222) – 29310464
Canon Image Square (GF-240) – 293100596
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
Cellebritz (GF-06) – 5474659
C & F (GF-202B) – 9310501
Circus Town (GF-37) – 70633636
Circus Party Room (CTC-01)

Best Pongs Home Center  (GF-UnitB) – 
29310606
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Fit Plus (GF-206) – 29310568
Floral Home (GF-208) – 29310392
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) – 54216063
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B) 
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
Hankook Ceramic (GF-238) – 29310530
IBOX (GF-212) – 54205211
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B) – 5461433
Kiehl's (GF-248) - 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
Mini Branch Permata Bank (PG 1) – 
29310548 / 9310682 pindah dari lantai 1
Mother Care (GF20 & 21) – 5463642
Murigo Art (GF-207) – 29310648

Nokia Cells & Care Center (GF-08)
5470955 / 54213507
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama Tours (GF-20A) – 5469855 
Petra Toys (GF-09) – 54204869
Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688
Planet Sport (GF-07) – 5464551
Pondok Pujian ( IC GF - 1)
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By Global Teleshop (GF-02) – 
54203431
Skinfood (GF-203A) – 29310645
Samsonite (GF-25) – 54205992
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF-33) – 98299328/ 
5465355
Urbanlife (GF-21) – 5461337
Vinoti Living & VL Brio (GF227) – 29310639
Vivere (GF-230) – 29310633
Watch Corner (GF-19B) – 5461133
Watch World (GF-29) – 5465548
Watsons (GF-226 & 225) - 5465548
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ATM CIMB NIAGA (ATM Center 01)
ATM Bank BJB (ATM Center 02)
ATM OCBC NISP (ATM Center 03)
ATM BRI (ATM Center 04)
ATM BTN (ATM Center 05)
ATM BNI (ATM Center 09)
Bosphorus Cipta Acrylic (BA-11 & 12)
Beluga (BA-12A) - 29310421
Daily Fresh Cup Corn (BA-16)
El-Fiore Fresh Flower Boutique 
(BA-02) - 29310697
Feeto! & Waxhaus (BA-13) -29310612
Homemade (BA-18)
JNE (BA-09) - 29310525
Kaizen (BA-01) - 29310704
Laundrette (BA-06) – 96019940 / 
33887777

Metro Lighter (BA-11A) – 29310404
Medicar (BA) - 5465339
Midas Xchange (ATM B 06-07-08)
29543863
Mr. Repair (BA-05)
Pancake Durian Aroma Medan (BA- 15) 
2917 1038
Peggy's Laundry (Bi-1)
PopPao (BA-03)
PT Trimitra Valasindo Money Changer (BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack Fantasy (BA-13B)
Share Tea (B1-03)
Teh Jawa (BA-17)
TX Travel (Bi - 2) 5420 3129/5461 422

Adidas (GF-245) – 29310631 / 29310614
Elegance Jewellery (GF-220) – 29310718)
Myer Jewellery (GF-20B) – 54203108
Optik Melawai (GF-26) – 54210896
Optik Seis (GF-221) – 29310657
Optik Tunggal (GF-209) – 54203009

Quiksilver (GF-203B & 205) – 29310539/ 
Royale Jewellery (GF-211) – 54211600
Rose Jewellery (GF-246) - 29310700/
29310701 
Tata Time (GF-249A) – 29310502/
29310503

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) - 
29310571/29310572
Baleno (1F-208 & 209) – 29310524
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
29310478 / 29310479
Centro Department Store (1F-DS) 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Clarks (1F-203) 2931 0593 - 2931 0592

Daniel Wellington & Hypergrand (1F 1C - 06) 
2931 0513 - 29310656
Et Cetera (1F-23) – 97349117
G2000 (1F-240)- 2931 0676
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059
Gaudi (1F-16) – 29543828
Guess Accessories (1F-209) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278
Hush Puppies (1F-232 & 233A)

29310562 / 29310563 
JOUEL (1F-233) - 2931 0415/2931 0416
La Christie (1F-33) – 5465576
Levi's (1F-238) – 29310560
M Space (1F-231) – 29310417 / 29310418
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
NAUTICA & superdry WATCHES (1F-IC08)
New Balance (1F-20B) – 2917 1014

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bengawan Solo (DGF-215) 
29310573 / 29310632
Black Canyon Coffee (DGF-219) – 29310712
Bread Life (GF-247) – 29310659 / 29310647
Bread Talk (GF-22 & 23A) 
29310647/29310659
Bobabits (DGF-217) - 29310714
Carl’s Jr (GF-215 & 216) – 29310411
Chicken Village (DGF-20) – 54214271
The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971
Dante Coffee & Miki Ojisan No Mise (DGF-19) 
Dairy Queen (DGF-19A)
Dynamic Natural (DGF-08) – 5468969
Eastern Kopi TM (DGF-201 & 202) – 29310707
Excelso (DGF-227) – 5469318 / 5463928
Fish & Co (DGF-206 & 207) – 29310491
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32, DGF-210) 
5461279 / 5461270

Kampung Nelayan (DGF-220) 29310680
Kenny Rogers Roasters (DGF-228) – 29310429
Koi Teppanyaki (DGF-12) – 5468869
Kopi Luwak (DGF-208) – 29310493
Marugame Udon (DGF-222 & 223) 
29310574 / 29310536
Mamas German Restaurant (DGF-01) 
5461920 / 5461290
Mie Tarik Leiker (DGF-230) – 29310623
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) – 
29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) - 2917 1025
Naughty Nuri's (DGF-205 2917 1017)
2917 1017
Old Town White Coffee (DGF-229)
2931 0482/2931 0483
Olives House (DGF-17A) – 5460097 / 5460112 
Ootoya (D1F - 227)
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 
54200972
Poka Ribs (DGF-216) – 29310505

QQ Kopitiam (DGF-232) 29310622
Roppan
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Secret Recipe (DGF-11) – 54201298
Seruput & Gayo Coffee (DGF-18B & 17D)
5420 0444/5420 4758
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09)
54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 / 
54204347
Steak 21 (DGF-17C) – 54211941
Sunny Side Up (DGF-231) – 29310723
Teh 63 (GF-241) – 29310663
Thai Alley GF-237
The Barrels (DGF-03 & 225)
The People’s Cafe (DGF-209) - 29310726
The Wine Place (DGF-170)29310511
Tori Ichi DGF- 02
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621
Warung Telaga (DGF-203) – 29310508
X.O Suki (GF-233A, 235 & 236) – 29310399
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Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Cathy Doll (1F-1C 03) 
Copia (1F-1C 05) - 29310535
D’Highlight (1F-19) – 5466220
Etude House (1F-246) – 29310435
Erha Apothecary (1F-19) – 5466225
Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877
Habb Hair Gallery, 1F - 226 
Hair Code (1F-17B) – 5463996

Hasami Kushi (1F-18B) – 54203284
Irwan Team ( 1F-218)  - 29310567 – 29310678
Mini Branch Permata Bank (PG 1) – 29310548 
/ 29310682
M + Y Steel (1F-1C 09)
Nailtrix (1F-18) -29543835
Natasha Skincare (1F-17C & 17D) 5470333
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Teddy Beary (1F-243) – 29310405
Tony Moly (1F-202) – 29310693 

Salon Rudi (1F-18C) – 54201990
Senswell (1F-02) 2971 1029
Shirley Beauty (1F-17e) – 
29310719/29543860
Shortcut Babershop (1F-18C)
Sport Station (1F-35) – 5464254
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Watch Studio (1F-236) - 29310396
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Arena (2F-17C) – 54204797
Bordir Flash (2F-12) – 5460 866
Chibiland (2F-230) - 2931 0725
Cindy (2F-20A) – 54203024
ORISKIN (2F-12B) – 54716666 (Opening Soon)
Eraplus (2F-205) - 2931 0666
Giovanni (2F-IC 05)
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Hello Station (2F-15C) – 5464347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
HIPPO (2F-IC 09A) 
House of Towel By Terry Palmer (2F-17) – 

54203526
Juliette Salon (2F-201) – 29310690
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Life & Loft, 2F - 231 & 231A 
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Lolitatto (2F-16) 
Marco Homestore (2F-17A) – 5469089
Miracle Me (2F-03A) – 5470563
Missy 7 (2F-09A) – 5476977
My Scrapbook Ideas (2F-246) – 29310433
Oke Shop (2F-27F) – 5473743
Origami (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-223) – 29310437 / 29310438

Picbit (2F-IC 15)
Pigeon (2F-233) – 29310630
RH Baby & Mommy Spa (2F-15A & 15B) – 
54205402
Shambala (2F-17B) – 54205402
Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Thai Alley (2F-237) - 2917 1010
Timezone (Unit # F) – 29310528
Tokyo 1 Store (2F-12C & 12D) – 5468875
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
World Of Craft (2F-16) – 5473053
Yayang (2F-20B) – 54203024
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Calais (1F-1C 01A) – 29543840
Classic Pizza Cone (1F-IC 12) 
Eggo (1F-IC 15) 
Mamapao (1F-IC 11)   
The Duck King (1F-218) – 29310687

NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pedro (1F-210) – 29310715 / 29310716
Pink Sugar (1F-12) – 5460025
Polo (1F-210) – 29310566
Promod (1F-219) – 29310486 / 29310487 
/ 29310489
Samba (1F-22) – 29543848
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522
Sixteen Denim Scale (1F-31)

Skelly (1F-20A) 
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Swatch (1F-10) - 5420 5020
Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
The Little Things She Needs (1F-225)
29310419 / 29310420
Triumph (1F-247) – 29310691 / 29310686

Tira Jeans (1F-237 SMS II) – 29310686
Tutu Nail (1F-IC 05B)
UNIQLO (1F-UnitD) – 29310618
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Wacoal (1F-228) – 29310728
Wood (1F-07) – 5471861
VANS (1F-19A) – 29543859
VNC (1F-20) 5461 363 / 5462 298
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Avenue (2F-206A) – 29310527
Birds & Bees (2F-238) – 29310388
Calliope (2F-241) – 29310710 / 29310711
Centro Department Store (2F-DS) – 29310456
Coconut Island (2F-210) – 29310598
ColorBox (2F-240) – 29310701

Colours In & Snoopy Baby (2F-05) – 5464680
Curly (2F-03B) – 5464968
D’Paris (2F-1C 06) – 29310643
Eiger (2F-19B) 
Export (2F-19A) 
Hardware (2F-207)  - 2931 0390

ICOninety9 (2F-245) – 29310664 / 29310665
J.Rep (2F-206B) - 29310615
Lasona (2F-02) – 29310385
Les Femmes (2F-27B) – 5476610
Salt n Pepper (2F-243) - 2917 1033 
SJO & Simpaply (2F-207) - 2917 1015

FASHIoN

Aneka Citra Snack (2F-018)
Ayam Goreng Pemuda Surabaya (2F-58) – 
54205122
Ayam Mercon by Rumah Betawi (2F-05) – 
70330797
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bebek Royal (FC-09)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso Jawir (2F-216) – 29310695 
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Bamboo Dimsum (Fti-02) 
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Chicken Story (2F-32A) – 29543853
Churreria (2F-211) – 29310650 / 29310651
Comebuy (2F-IC 07)
Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Temptation Drink (2F-52) Pindah kebawah 
Tawan
Drink Temptation (2F-52)
D’Crepes (2F-1C 03)
Dobudon (2F-IC 11A)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Eat and Eat (2F-G) – 29310551
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Es Sinar Garut (FC-09A)
Es Podeng Pandawa (2F-07) 
First Love Patisserie (2F-IC) - 08 2917 1027

Gado-Gado Uleg Ibu Noni (Fti-07)
Gokana Ramen And Teppan (2F-247 & 248) 
– 29310509
Jolly Time (Fti-12) – 5464982
Hokben (2F-12) – 5461032 / 5467131
Hop Hop Bubble Drink (2F-60) – 99551565
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
KFC (FC 10-12) - 5466 479/546 2542
Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 
5467131
Kedai Ice Cream Gentong (2F-16C) – 5476390
Kerak Telor dan Toge Goreng (2F-03) Ketupat 
Rusmini (2F-37C)
Kue Cubit Jadul (2F-05) 
Lekker Bekker (2F-219) – 29310631
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (Fti-03) – 
54202004
MM Juice (2F-57) – 5466062
Mochi-Mochi (Fti-01)
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
O’Crepes (2F-60A) – 98280157
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Pepper Lunch (2F-221) – 29310408 / 2931
Pietro’s Gelato (2F-01A) – 99813698
Planet Popcorn (2F-IC 05A) - 2931 0531
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) 
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Cinema XXI – 54212621/54203053
IMAX – 54212621/54203053
The Premiere

Raa Cha Suki 2F -30
Rice Bowl (2F-202) – 29310485 / 29310495
Rujak Kolam Medan (2F-01) 
Ronde Jahe Gardujati  (2F-02) 
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B) 
Sate Pasar Lama (FC-08)
Samwon Express (unit # 2F- 203) - 2917 1001
Seroja Baru (FC-07)
Shabu Tei (2F - 220) – 29310425 / 29310631S
Shihlin (2F-21B) – 29310625
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Singapore Yong Tau Fu (2F-55) – 54203345
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215) – 29310431
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
Sushi Box (Fti-11)
Tha San (2F-33C)
Tawan (2F-22B & 23) – 29543829
Temptation Drink
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTa-06) 
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

directory directory
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