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Shirt, CENTRO Dept-Store

Cardigan, CENTRO Dept-Store
Pants, CENTRO Dept-Store

ANNA
Hat, CENTRO Dept-Store

Stripped Outer, CENTRO Dept-Store
Flare Dress, CENTRO Dept-Store
Red Clutch , CENTRO Dept-Store
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Notes from Editor

Thanks to: Seluruh staf Summarecon Mal Serpong dan pihak yang 
mendukung terbitnya SMSBlast Online Magazine.
Dilarang mencopy sebagian atau seluruh isi dari majalah ini tanpa 
persetujuan dan izin dari penerbit. 
Saran dan kritik kirimkan melalui pr_malserpong@summarecon.com
copyright 2015. 

Cut Meutia
Editor in Chief

Bagi sebagian orang bulan Februari tepatnya di tanggal 14 

merupakan bulan penuh cinta yang identik dengan perayaan 

hari kasih sayang. Namun tahun ini, perayaan tersebut semakin 

special karna berdekatan dengan Hari Raya Imlek di tanggal 19 

Februari. Sejumlah acara seru dan bertematik siap disuguhkan khusus 

untuk pengunjung setia Summarecon Mal Serpong dan Summarecon 

Digital Center. Di tahun Kambing Kayu ini mari kita ramaikan bersama 

karakter anak "Shaun The Sheep" dan deretan artis ternama di 

Summarecon Mal Serpong. Tak ketinggalan, lantunan lagu cinta siap 

dibawakan oleh musisi papan atas Indonesia di Summarecon Digital 

Center.

Di bulan penuh cinta ini, tim smsblast mengajak Anda untuk lebih dekat 

dengan Raisa. Seputar fashion hingga persiapan konser tunggalnya. 

Ada juga cerita perjalanan cinta dari David Beckham dan Victoria 

Beckham. Serta kisah cinta abadi dari dataran China. Bagi Anda pecinta 

travel, jangan lewatkan rubrik ini karna akan membahas beberapa 

lokasi di dunia yang sangat romantis. Atau bagi Anda yang penasaran 

dengan ‘Tipe Cinta’ yang ada dalam diri Anda, bisa Anda ketahui di 

rubrik Intermezzo. Dan masih banyak info menarik lainnya yang sayang 

untuk dilewatkan. Enjoy our February Love, SMSLovers! :)

IKLAN
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hot on sms

CELEBRATE YOUR PRECIOUS

VALENTINE MOMENT 
# WITH    KLA PROJECT SISI RUANG BATINKU HAMPA RINDUKAN PAGI

TERCIPTA NELANGSA MERENGGUT SUKMA

TERWUJUD KEINGINAN YANG TAK PERNAH TERWUJUD

AKU TAK BISA PINDAH, PINDAH KE LAIN HATI

PINDAH KE LAIN HATI

PINDAH KE LAIN HATI 

Siapa sih yang tidak 

mengingat lagu 'Tak Bisa 

ke Lain Hati' dari KLa 

Project? Band yang digawangi 

oleh Katon Bagaskara, Lilo dan 

Adi Adrian, sukses membawa para 

pasangan pertengahan tahun 

90'an beromansa syahdu. Dengan 

lirik-lirik lagunya yang puitis, wajar 

saja Kla Project mendapat tempat 

tersendiri di hati masyarakat. Nama 

KLa sendiri diperoleh dari inisial 

para personal band.

Hingga saat ini lagu-lagu KLa 

Project selalu didendangkan, 

khususnya menjelang moment 

Valentine. Lirik lagu yang 

sederhana namun puitis dan penuh 

arti dirasakan sangat mendukung 

suasana Valentine yang penuh 

cinta. Valentine selalu diidentikkan 

dengan kasih sayang, namun kasih 

sayang ini tidak terbatas bagi 

para pasangan muda saja. Kasih 

sayang antar suami-istri, saudara 

bahkan keluarga pun juga termasuk 

didalamnya. Namun bukan berarti 

kasih sayang hanya bisa diberikan 

pada 14 Februari, melainkan di 

setiap harinya. 

Bila tahun lalu moment Valentine 

Anda dihibur oleh penampilan 

cantik dan memukau dari B3 tahun 

ini, SMS kembali menyuguhkan 

sajian spesial khusus untuk 

pengunjung setia SMS, Flawless 

Valentine with KLa Project. 

Moment spesial ini bisa Anda 

dapat dirayakan bersama pasangan 

maupun keluarga untuk merasakan 

kasih sayang seutuhnya. Flawless 

Valentine with KLa Project akan 

diadakan pada tanggal 14 Februari 

2015 mulai pukul 19.00 WIB di 

Broadway Stage, Downtown Walk 

area. Sebelumnya moment spesial 

ini akan dibuka dengan penampilan 

dari Music Chemistry. Suasana 

semakin hangat berkat suara 

syahdu dari Katon Bagaskara dan 

lantunan musik dari Lilo dan Adi, 

ditambah dengan jamuan romantic 
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hot on sms

kita tidak perlu pusing mencari 

hadiah untuk pasangan karena 

setiap pasangan berkesempatan 

untuk memenangkan diamond 

jewellery dari Rose Jewellery yang 

merupakan perhiasan berkelas 

internasional serta tren desain 

yang up-to-date. Selain itu, 

bagi pemegang kartu Permata 

Bank juga akan mendapatkan 

keuntungan berupa diskon 20% 

untuk setiap pembelian tiket atau 

reservasi. Rayakan moment cinta 

Anda hanya di Summarecon Mal 

Serpong, Your Family Mal.

dinner yang special disajikan oleh 

Altona Grill berupa Black Angus 

Sirloin atau White Fish Viennoise 

dilengkapi dessert chocolate 

fondant dengan pilihan warm 

chocolate ganache, trio ice cream 

plus almond caramelized serta 

wine pilihan dari The Wine Place. 

Altona Grill selama ini telah dikenal 

sebagai western food catering yang 

mensuplai makanan di Scandal 

Resto yang telah dikenal dan diakui 

oleh para pecinta steak. Begitu 

pula dengan The Wine Place yang 

telah dikenal para kalangan pecinta 

wine untuk menikmati berbagai 

jenis wine baik lokal bahkan 

internasional.

Valentine juga kerap disertai 

pemberian hadiah kepada pasangan 

sebagai tanda cinta tulus kita. 

Melalui Valentine Date package, 
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last event

Mulai dari The SIGIT, DJ 

Winky Wiryawan, DJ 

Yasmin, Payung Teduh, 

Gugun Blues Shelter dan lainnya 

yang sangat sukses meramaikan 

area Broadway. Selain itu acara 

Urban Bazaar 2015 didukung oleh 

100 brand lokal ternama yang siap 

mengubah fashion Anda menjadi 

berbeda. Brand ternama tersebut 

melingkupi:Crooz, Racun Cinta, 

URBAN BAZAAR: 

DRAGON FORCE
‘FROM LONDON GOES TO SMS’

SUMMARECON MAL SERPONG BERSAMA LIAM MIPRO 

KEMBALI MENGADAKAN SMS URBAN BAZAAR 2015. 

TAHUN INI HADIR DENGAN KONSEP DAN BINTANG 

TAMU YANG SEMAKIN SPEKTAKULER.

Hooligans, Dobujack, Origin, Heyho, 

Cozuma, Black System, Bloods, 

Schitzo, Brainsto, Harmonic Rock, 

MAPD Fight.Ind, Interlude hingga 

Qyute akan hadir dengan berbagai 

produk mereka yang berkualitas 

dan fashionable dengan harga 

terjangkau.

Nah, bagi Anda penggemar group 

band Metal asal London, Inggris, 

Dragonforce pasti sangat terpukau 

dengan aksi mereka di Unity 

Stage. Malam itu, Dragonforce 

sangat sukses menghibur para 

penggemarnya di Indonesia 

khususnya wilayah Tangerang. Marc 

Hudson dan kawan-kawan juga 

membawakan hits terkenal, seperti: 

Fury of The Storm, Heroes for Our 

Time dan Cry Thunder. Area Unity 

sangat di penuhi oleh penggemar 

group band beraliran Metal ini. 

Pokoknya SMS malam itu bener-

bener petjaaahh banget!
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last event

90’S HITS - 

FEBULOUS LOVE 

AT SUMMARECON 

DIGITAL CENTER

Anda rindu dengan hits-

hits di era 90’an? Bila Anda 

mengikuti timeline Twitter @

SDCSerpong setiap hari Jumat 

pasti ada pembahasan seputar 

#ThrowbackFriday . Dimana si 

mimin akan membawa Anda ke 

jaman dulu. Dari mulai gadget 

jadul, permainan yang populer 

hingga musik. Nah, pertengahan 

bulan Januari kemarin SDC 

menggelar sebuah acara yang 

bertajuk 90’s Hits khusus bagi Anda 

yang rindu dengan performance 

dari Wayang, Element dan Basejam. 

Mereka hadir setiap hari Sabtu 

yang sukses membawakan kembali 

hits populernya. Special untuk 

Basejam, mereka hadir dengan 

penampilan khusus dari Sigit 

Wardana dan Adnil. Puas Anda 

bernostagia dengan 90’s Hits, 

SDC kembali menghibur para 

pengunjung dengan Febulous Love. 

Setiap hari Sabtu di bulan Februari 

pengunjung setia SDC akan di hibur 

oleh Marcello Tahitoe, kemudian 

saat hari Valentine pengunjung 

semua dihibur dengan Sempurna 

oleh Andra and The Backbone. 

Di penghujung minggu-minggu 

terakhir bulan Februari nikmati 

sajian lagu dari The Groove serta 

pada akhir Februari pengunjung 

SDC akan puas dihibur oleh Endah 

n Rhesa, Adhitia Sofyan dan Andre 

Harihandoyo Trio. Summarecon 

Digital Center, Your Digital Life 

Starts Here.

SMSBLAST Magazine  FEBRUARI 2015 15
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accessories

Selain itu, rasa sakit dari 

jarum yang didapatkan 

dari tattoo permanen pun 

menjadi salah satu alasan kenapa 

masih banyak yang takut untuk 

menato dirinya. Lalu apakah 

solusinya bagi mereka yang ingin 

merasakan adanya tattoo di kulit 

mereka tanpa harus melewati 

kendala tersebut? Lolitattoo 

jawabannya. Hadir dengan 

menyediakan produk tattoo secara 

temporer serta tidak menimbulkan 

rasa sakit bagi para pengunanya. 

Pengaplikasian pada Lolitattoo 

menggunakan air. Produk tattoo 

ini dapat bertahan di kulit 

selama kurang lebih 4-7 hari. 

Pengaplikasiannya cukup mudah, 

hanya perlu ditempel dikulit lalu, 

pada kertas tattoo-nya dibasahi 

dengan air dan tunggu kurang-

lebih selama 10 detik. Kemudian 

angkat, dan tattoo sudah 

menempel pada kulit. Banyak yang 

bertanya, ‘apakah produk ini aman 

untuk kulit?’. Produk Lolitattoo 

menggunakan bahan yang sudah 

disertifikasi aman untuk kulit. Tinta 

yang digunakan pun eco-friendly, 

maka sangat kecil kemungkinan 

untuk menimbulkan alergi pada 

kulit. Maka dari itu, produk 

Lolitattoo sangat cocok dan aman 

digunakan di segala umur bahkan 

bayi sekalipun.  

TATTOO SAAT INI KEMBALI MENJADI TREN DI 

KALANGAN ANAK MUDA. NAMUN, TIDAK SEMUA 

REMAJA MENDAPATKAN IJIN DARI ORANG TUA ATAU 

ORANG TERDEKAT UNTUK MENDAPATKAN GAMBAR 

TATO SECARA PERMANEN DI KULIT MEREKA.

SMSBLAST Magazine  FEBRUARI 201516

GREAT
TATTOO
WITH 
LOLITATTOO

Lolitattoo mulai berdiri sejak bulan 

Desember 2014. Ide ini berasal dari 

kisah pribadi sang pemilik usaha 

Lolitatoo ini yang bermula saat 

dia pergi menghadiri acara pesta 

ulang tahun teman anaknya. Di 

pesta tersebut disediakan aktivitas 

tattoo temporer, namun tattoo yang 

disediakan sangat berbeda dari 

yang ada dijual di pasaran. Tattoo 

yang ditempel pada kulit terasa 

sangat nyata dan sangat licin 

serasa menyatu dengan kulit. Dan 

yang lebih menakjubkan lagi, tattoo 

tersebut bertahan lama kurang 

lebih 1 minggu di kulit anaknya. 

Layaknya anak kecil, ketika tattoo 

tersebut mulai pudar ia pun 

menangis. Melihat kondisi seperti 

itu barulah ide untuk membuatkan 

tattoo sendiri untuk anaknya 

muncul dan hasilnya membuat 

daya tarik dari orang-orang 

disekitar. Serta mendatangkan 

permintaan yang cukup banyak. 

Lolitattoo menyediakan banyak 

design kategori untuk segala umur. 

Terdapat gambar untuk anak-anak, 

remaja, bahkan untuk dewasa 

sekalipun. Produk tattoo yang 

dihasilkan tidak hanya berwarna 

putih ataupun colorful, melainkan 

hadir juga dalam warna emas 

dan perak. Untuk memudahkan 

customer untuk mendapatkan 

product tattoo yang diinginkannya, 

Lolitattoo telah membuka store 

keduanya di Summarecon Mal 

Serpong yang berlokasi di lantai 

dua unit 1C-16. Pembeli tidak 

perlu takut bosan dengan model 

atau ukuran tattoo yang akan 

dipakainya nanti karena Lolitatoo 

selalu menghadirkan berbagai 

macam design terbaru setiap 

minggunya yang dapat digunakan 

kapanpun tanpa takut ketinggalan 

trend. Berminat punya tattoo 

yang keren dan trendy tanpa rasa 

sakit? Kunjungi store Lolitattoo di 

Summarecon Mal Serpong.
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in style

Bagaimana dengan Anda, style 

mana yang paling favorite? Selamat 

mencoba and stay fabulous! :)

“Fashion is very important. It is life-

enhancing and like everything that 

gives pleasure, it is worth doing 

well.” -Miranda Kerr-                                         

#Anda juga tetap bisa 

terlihat cantik dan elegan 

dengan mengenakan 

sneakers wedges. Pilihan yang anti 

mainstream saat Anda memilih 

sneakers wedges sebagai alas kaki 

Anda saat acara resepsi pernikahan 

(yang bertema garden party) atau 

rapat dengan client Anda.

Sepatu merupakan salah 

satu aksen dalam fashion 

yang menjadi faktor 

penunjang untuk terlihat lebih 

stylish. Berbicara tentang tren, 

belakangan ini sedang marak 

sneakers wedges yang kerap 

dipakai oleh selebritis. Namun 

siapa sangka, sneakers wedges 

yang pada awalnya di populerkan 

oleh Beyonce dan Miranda Kerr 

ini semakin mendunia. Nah, bagi 

Anda yang ingin mengenakan 

sepatu ini jangan bingung untuk 

memadu-padankannya agar tetap 

terlihat cantik dan stylish. Berikut 

tim smsblast memberikan tips 

mengenakan sneakers wedges 

untuk Anda.

MORE 
SPORTY 
AND 
STYLISH 
WITH 
SNEAKERS 
WEDGES

#Anda ingin tetap terlihat 

manis dan feminin saat 

mengenakan sneakers 

wedges? Bisa banget, sepatu ini 

akan terlihat semakin modis dan 

feminin dengan kombinasi dress 

atau rok simple. Pilihlah dress 

atau rok yang membentuk tubuh 

atau mini dress yang bisa Anda 

kombinasikan dengan jaket jeans 

atau kulit.

#Celana panjang. 

Kebanyakan orang 

pasti memilih untuk 

memadupadankan sneakers 

wedges dengan celana panjang 

berbahan katun stretch ataupun 

jeans panjang berpotongan 

ketat. Ingat, Celana panjang bisa 

Anda kombinasikan dengan jaket 

kulit atau blazer sehingga lebih 

terlihat stylish.

#Celana pendek. Bagi 

Anda yang ingin terlihat 

santai namun tetap stylish, 

sangat mungkin memadupadankan 

celana pendek dengan sneakers 

wedges. Dengan mengenakan 

celana pendek, tubuh Anda akan 

semakin terlihat jenjang.



SMSBLAST Magazine  FEBRUARI 201520 SMSBLAST Magazine  FEBRUARI 2015 21

DAMIAN RON
Shirt Harry Martin, STAR Dept-Store
Belt Hush Puppies, STAR Dept-Store

Pants Jobb, STAR Dept-Store

ALEXA
Hat Ciro, STAR Dept-Store

Glove Ciro, STAR Dept-Store
Cheongsam Dress Pink Blush, Pink Sugar

Bracellet Ciro, STAR Dept-Store
LOKASI:  CHICKEN VILLAGE, SUMMARECON MAL SERPONG

PHOTOGRAPHER: ELY RICARDO
MODEL: ALEXA & DAMIAN RON
MAKE UP ARTIST: APRIL
STYLIST: SAMFINA

“WHERE THERE IS GREAT LOVE, THERE ARE 

ALWAYS WISHES.” -WILLA CATHER-
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LOKASI: THE WINE PLACE

SMSBLAST Magazine  AUGUST 2014

JULIA 
Shirt, Vest: Gaudi

Lokasi PLAYGROUND KIDS - SCIENTIA SQUARE PARK

DAMIAN RON
Jas Cantago, STAR Dept-Store

Shirt Jobb, STAR Dept-Store
Pants Cantago, STAR Dept-Store

Shoes Model's Own

DAMIAN RON
Shirt Pierre Cardin, STAR Dept-Store

Hat Lee Cooper, STAR Dept-Store
Short Jobb, STAR Dept-Store

Shoes Model's Own

ALEXA
Necklace G. Studio, STAR Dept-Store

Glove Ciro, STAR Dept-Store
Cape Dei Reich, Pink Sugar

Dress Mint, STAR Dept-Store
Shoes Model's Own

ALEXA
Headpieces Ciro, STAR Dept-Store

Top B.L.F, STAR Dept-Store
Cape Dei Reich, Pink Sugar

Pants Young Style, STAR Dept-Store
Wedges Yongki Komaladi, Own

LOKASI: SCIENTIA SQUARE PARK
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DAMIAN RON
Shirt Manhatten, STAR Dept-Store

DAMIAN RON
Scarf Lee Cooper, STAR Dept-Store

Shirt Harry Martin, STAR Dept-Store
Pants Pierre Cardin, STAR Dept-Store
Belt Hush Puppies, STAR Dept-Store

Shoes Model's Own

ALEXA
Cheongsam Dress: Pink Blush, STAR Dept-Store

LOKASI: THE PEOPLE'S CAFE, SUMMARECON MAL SERPONG

LOKASI: SUNNY SIDE UP, SUMMARECON MAL SERPONG
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LOKASI: THE PEOPLE'S CAFE, SUMMARECON MAL SERPONG

DANIEL
Blazer, CENTRO Dept-Store

Shirt, CENTRO Dept-Store
Pants, CENTRO Dept-Store

ANNA
Headpiece, CENTRO Dept-Store

Pearl Necklace, CENTRO Dept-Store
Gloves, CENTRO Dept-Store

Dress, Pink Sugar

ALEXA
Dress Contempo , STAR Dept-Store

LOKASI: SUNNY SIDE UP, SUMMARECON MAL SERPONG

“EACH TIME YOU LOVE, LOVE AS 

DEEPLY AS IF T WERE FOREVER.” 

-AUDRE LORDE-
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taste the food

Godaan untuk mengemil 

sangat sulit ditolak. 

Semakin kita menghindari 

ngemil maka semakin besar 

keinginan kita untuk ngemil. 

Setelah mengemil, kita biasanya 

akan mengonsumsi makanan lagi 

karena cemilan terasa 'nanggung'. 

Hal inilah yang menyebabkan 

berat badan naik. Nah, untuk 

menghindari hal tersebut Anda 

harus berkunjung ke Café Churreria 

yang menyajikan cemilan nan pas 

di perut.

Café Churreria adalah restoran 

khusus untuk menyajikan churros, 

cemilan khas Spanyol. Churros 

merupakan donat yang sangat 

digemari oleh berbagai kalangan 

di negara asalnya. Walaupun 

dikategorikan sebagai donat, 

churros memiliki bentuk yang 

lonjong seperti tanduk biri-biri 

dengan permukaan bergerigi. 

Teksturnya juga unik karena 

crunchy di luar tetapi tetap 

lembut di dalam. Churros biasanya 

disajikan dengan taburan cinnamon 

atau gula, kemudian dicelupkan 

ke dalam saus cokelat. Churros 

juga dapat dihidangkan bersama 

teh atau kopi sehingga sangat 

cocok untuk menemani kegiatan 

berkumpul bersama teman dan 

keluarga.

Di Café Churreria, Anda dapat 

menemukan berbagai variasi 

churros. Mulai dari Churros Sundae, 

Churros Filling, Churros A la 

Carte, Churros Bites, dan masih 

banyak lagi. Café Churreria juga 

menyediakan churros rasa gurih 

dan asin loh, yang pastinya tidak 

kalah enak dengan yang manis. 

Agar semakin nikmat, churros bisa 

dikombinasikan dengan dipping 

CHURROS
SI DONUT TANDUK BIRI-BIRI

sauce dan topping. Café Churreria 

menyediakan beberapa dipping 

sauce seperti dark chocolate, milk 

chocolate, white chocolate, dulce 

de leche (Spanish caramel), serta 

cheese. Topping yang disediakan 

juga tidak kalah bervariasi seperti 

banana and nuttela, sunny side 

up and smoke beef, chicken and 

mushroom, tiramisu, serta beef 

yang akan semakin menambah 

kenikmatan churros.

Menyambut moment Valentine, 

Café Churreria menyediakan menu 

Valentine's day yang terdiri dari 

Red Velvet Parfait, Churros Parfait, 

dan Valentine Churros. Ketiga menu 

ini dijamin akan memanjakan lidah. 

Manis dan lembutnya red velvet 

yang menyatu dengan crunchy 

kacang dalam setiap gigitan yang 

tidak terlupakan hadir dalam 

Red Velvet Parfait. Ditambah lagi 

dengan Churros Parfait yang terdiri 

dari crispy churros dengan saus 

coklat yang menggoda, es krim 

vanila yang dingin menenangkan, 

serta strawberry segar diatasnya. 

Yummy! Valentine Churros juga 

tidak kalah enak loh! Crunchy 

churros dengan krim lembut di 

tengah dan dilapisi 4 topping yang 

menggoda berupa meses, kacang 

coklat, red velvet, dan almond yang 

siap memuaskan lidah Anda.

Siap memanjakan diri dan orang 

terkasih dengan churros spesial 

dari Café Churreria? Yuk, kunjungi 

Café Churreria di Summarecon Mal 

Serpong (SMS) lantai 2 dan biarkan 

lidah Anda menari di hari penuh 

kasih sayang ini.
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taste the food

Sudah menjadi kebiasaan saat 

Valentine, setiap pasangan 

memberikan coklat sebagai 

wujud cinta kasih. Namun sekarang 

ini, coklat juga dapat dinikmati 

dengan sensasi berbeda dalam 

sajian es krim.

Sebut saja Haagen-Dazs, salah 

satu produsen es krim yang sudah 

melebarkan sayapnya hingga ke 

seluruh penjuru dunia seperti Paris, 

Tokyo, Madrid, London, Beijing, Rio 

De Janeiro hingga seluruh kota 

di Indonesia dan salah satunya di 

Summarecon Mal Serpong.

Haagen-Dazs mempunyai tradisi 

sejak tahun 1961 untuk selalu 

memberikan kualitas terbaik 

dari setiap bahan-bahan yang 

diambil dari seluruh penjuru 

dunia. Penggunaan komposisi 

alami yang diolah dengan standar 

tinggi, menghasilkan rasa asli dan 

terjaminnya kualitas dalam setiap 

kemasan. Kombinasi harmonis 

akan rasa dan tekstur memberikan 

kenikmatan tiada tara yang 

menjadikan Haagen-Dazs sebagai 

super premium es krim dunia.

Pastikan Anda mencicipi kelezatan 

rasa es krim premium Haagen-Dazs 

Sweet Valentine
at House of  Haagen-Dazs

MOMEN SPESIAL SEKALI SETIAP TAHUN YANG MENJADI TRADISI BAGI PASANGAN 

KEKASIH YANG DIKENAL DENGAN VALENTINE'S DAY SELALU DIIDENTIKKAN 

DENGAN KENIKMATAN DAN MANISNYA RASA COKLAT. 

yang disajikan dalam beberapa 

varian rasa dan kemasan mulai 

dari mini cup, pint, stick bar, crispy 

sandwich, ice cream cakes hingga 

bulk can (9,5 Liter). Anda juga bisa 

memlilih varian rasa yang disuka 

karena disini menyediakan berbagai 

rasa es krim mulai dari Belgian 

Chocolate, Cookies & Cream, 

Coffee, Macadamia Nut, Strawberry, 

Vanilla, Green Tea, Caramel Biscuit 

& Cream, Chocolate Fondant atau 

Rum Raisin.

Untuk melengkapi Valentine 

Anda kali ini, tidak ada salahnya 

mencicipi sajian spesial dari 

Haagen-Dazs yaitu Exquisite Love, 

ice cream cake dengan baluran 

coklat premium dan bola-bola 

coklat kacang yang melted di lidah. 

Atau Anda bersama pasangan bisa 

mencoba manisnya sajian es krim 

spesial berwarna 

merah 

jambu, Love 

Story atau 

Passionate 

Love yang 

dibandrol dengan harga Rp 72.000. 

Yuk, habiskan hari spesial bersama 

orang terkasih dan nikmati kualitas 

premium dari setiap sendok es 

krim Haagen-Dazs di Summarecon 

Mal Serpong yang berlokasi di 

Downtown Walk area. Happy 

Valentine's Day.
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splash blasT

IKLAN

Persaingan sengit antara Lionel 

Messi dan Cristiano Ronaldo dalam 

memenangkan Ballon d’Or tahun 

2014, terjawab sudah. Untuk kedua 

kalinya secara berturut-turut dan 

ketiga kalinya secara keseluruhan, 

bintang Portugal dan Real Madrid 

Cristiano Ronaldo dinobatkan 

sebagai pemain terbaik di planet 

ini setelah musim yang luar biasa 

pada Liga Champions dan FIFA 

Club World Cup untuk Real Madrid. 

Cristiano menjadi pemain Portugal 

pertama yang meraih anugerah 

terbesar 3 kali dalam karirnya. 

Nominasi lainnya seperti World 

Coach jatuh kepada Joachim Loew 

yang membawa Jerman menjadi 

juara Piala Dunia 2014. Puskas 

Beckham dan Victoria awal bertemu di 

tahun 1997 ketika pertandingan amal 

sepakbola ditahun itu berlangsung. 

Victoria yang melihat Beckham 

langsung jatuh hati padanya. Lalu 

mereka mulai tali kasih dan diberi nama 

panggilan Posh ‘n’ Becks oleh awak 

media. Setelah kurang lebih setahun 

berpacaran Beckham melamar Victoria 

dengan cincin seharga £40,000 atau 

sekitar 774 Juta Rupiah pada saat ini. 

Mereka menikah pada tahun 1999. 

Awalnya Beckham dan Victoria ‘hanya’ 

tinggal disebuah rumah kecil di wilayah 

Brooklyn. Hingga tahun 2014 yang lalu, 

keduanya di nobatkan sebagai pasangan 

FIFA Ballon d’Or 2014

Award yang dimenangkan oleh 

James Rodriguez dimana golnya 

merupakan gol terbaik pada saat 

laga melawan Uruguay di 16 

Besar Piala Dunia 2014. Well, 

congratulation all! :)

The Best Couple on Football
D av i d  B e c k h a m  &  V i c t o r i a  B e c k h a m

selebritis berpenghasilan terbesar 

didunia. Kini keduanya telah dikarunia 4 

orang anak, kebahagiaan, rumah mewah 

di London dan Los Angels serta menjadi 

salah satu pasangan tersohor di dunia. 

“If you love someone, you want to treat 

them, surprise them, remind them how 

you feel.” - David Beckham to Victoria -
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family

ANAK MERUPAKAN 

CERMINAN ORANGTUA. 

APABILA ANAK BERHASIL 

DI KEHIDUPANNYA, 

BERARTI ORANGTUANYA 

TELAH BERHASIL 

MENDIDIK ANAKNYA. 

Begitu pula sebaliknya. 

Prinsip ini masih dipegang 

teguh oleh masyarakat 

Indonesia, khususnya bagi 

masyarakat keturunan Tionghoa. 

Oleh karena itu, masih banyak 

masyarakat yang mendidik anaknya 

dengan memgang teguh pada 

ajaran China. Tetapi tidak jarang 

pula karena pengaruh jaman, para 

orangtua mendidik anak mereka 

dengan budaya Barat.

Pada budaya Barat, orang tua akan 

lebih menekankan pembinaan 

kesadaran anak melalui proses 

MEMBENTUK PRIBADI
ANAK YANG LEBIH BAIK

debat maupun diskusi. Melaui 

proses inilah anak akan mengerti 

apa pesan orangtua tanpa melalui 

paksaan dari orangtua. Orangtua 

dengan pola pengasuhan seperti 

ini dikenal sebagai pribadi yang 

demokratis dan mengargai anak 

sebagai individu. Mereka akan 

meminta anaknya untuk mencoba 

yang terbaik, bukan memberikan. 

Orangtua dengan pola pengasuhan 

Barat tidak menekankan 

keberhasilan akademis karena 

menurut mereka itu tidak baik 

bagi perkembangan anak. Yang 

terpenting bagi para orangtua 

adalah membuat anak percaya 

bahwa belajar itu menyenangkan. 

Oleh karena itu, anak-anak Barat 

akan lebih banyak berpartisipasi 

dalam kegiatan dan tim olahraga 

daripada prestasi akademik mereka 

karena anak-anak tidak pernah 

dibatasi dalam kehidupan sosialnya. 

Sedangkan pola pendidikan anak 

budaya China dimana orangtua 

bersikap sangat disiplin dalam hal 

baik, dengan harapan sang anak 

dapat memperoleh masa depan 

yang lebih baik lagi dibandingkan 

orangtuanya. Mendidik anak 

dengan disiplin disertai kontrol 

orangtua yang besar merupakan 

hukum mutlak dalam budaya 

China. Bagi orang China, prestasi 

akademik anak yang baik 

merupakan bukti keberhasilan 

mendidik anak. Orangtua akan 

sering memberikan tekanan pada 

anak dengan harapan sang anak 

lebih bekerja keras. Orangtua 

akan selalu membatasi anak serta 

memberikan berbagai pantangan 

yang beragam kepada anak agar 

sesuai dengan harapan orangtua, 

dan hasil suksesnya-pun juga 

dirasakan oleh sang anak.

Dalam pola ini, orangtua akan 

dianggap keras terhadap anak 

karena orangtua percaya bahwa 

cara terbaik untuk melindungi anak 

adalah dengan mempersiapkan 

masa depan mereka sejak dini, 

membekali mereka dengan 

berbagai ilmu pengetahuan dan 

keterampilan karena dianggap tidak 

seorangpun yang dapat mengambil 

dari si anak. Berbeda dengan 

uang yang dapat hilang sewaktu-

waktu. Orang China percaya ilmu 

pengetahuan dan keterampilan 

yang baik akan membantu anak 

untuk meperoleh hidup yang lebih 

baik lagi. Oleh karena itu, sang 

anak dididik keras dan disiplin 

sejak kecil.

Selain itu, dalam tradisi China anak 

dianggap berhutang budi kepada 

orangtua yang telah bekorban 

banyak demi kelangsungan hidup 

anak. Mereka harus membayar 

budi kepada orangtua dengan 

prestasi akademik yang baik serta 

kebanggaan dan rasa hormat 

kepada orangtua.

Pada dasarnya kedua pola 

pendidikan anak ini sama-sama 

baik. Masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Oleh 

karena itu para orangtua harus 

bijak dalam mendidik anak 

sehingga anak menjadi pribadi 

yang lebih baik.
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Let's WorkOut 

DENGAN MENGUATKAN OTOT INTI ANDA, 

MAKA AKAN MEMBANTU MENUNJANG 

KEKUATAN TULANG BELAKANG, 

OTOT INTI,
UNTUK PERUT RATA MAKSIMAL

MELATIH

kemudian bisa menggunakan 

keseluruhan tangan dengan cara 

diluruskan sepenuhnya. Kemudian 

plank juga bisa dilakukan dengan 

posisi badan miring sebelah 

(side plank) untuk melatih otot 

Bagi para penggemar olahraga pembentuk perut rata, 

istilah “core strength” tentu sudah tidak asing lagi bagi 

mereka. Core strength ditujukan pada otot perut, otot 

tulang punggung, panggul dan pinggul yang penting dalam 

membantu menjaga kestabilan postur tubuh dan menjaga 

keseimbangan.

Otot inti yang lemah dapat memicu banyak masalah, yang 

sering adalah nyeri punggung bawah. Dengan menguatkan 

otot inti Anda, maka akan membantu menunjang kekuatan 

tulang belakang, memperbaiki postur tubuh, serta dapat 

mengurangi gejala nyeri punggung dengan signifikan. Selain 

itu, otot inti yang terlatih dengan baik mampu memberikan 

performa olahraga yang lebih baik. Setiap latihan yang 

melatih tubuh baik dengan bantuan alat maupun tanpa 

bantuan alat, bisa dianggap sebagai core training. Berikut ini 

beberapa jenis latihan yang dapat membentuk otot inti Anda :

perut samping (oblique). Untuk 

permulaan, cobalah bertahan 

dalam posisi plank menggunakan 

forearm selama 20-30 detik, baru 

kemudian tambah intensitas beban 

dengan memperpanjang durasi.

tubuh membentuk huruf “L”. Angkat 

badan dan hembuskan nafas saat 

mengangkat badan hingga kepala 

menyentuh bar, tarik nafas saat 

menurunkan badan.

PLANK 

Adalah latihan yang menyerupai 

posisi badan push-up sambil 

tengkurap. Namun bedanya, 

gerakan plank statis, tidak naik-

turun, sehingga mengandalkan 

otot core sebagai penahan utama 

agar badan bisa bertahan di 

atas, selama mungkin. Dasarnya, 

plank bisa dilakukan dengan 

menggunakan bagian siku tangan 

(forearm) sebagai tumpuan, 

ONE ARM OVERHEAD PRESS
Berdirilah dengan posisi kaki selebar pinggul, 

Pegang satu beban dan letakkan sejajar dengan 

bahu. Kemudian angkat beban ke atas hingga 

tangan lurus, dan turunkan beban kembali ke bahu. 

Lakukan gerakan ini pada tangan sebaliknya secara 

bergantian hingga beberapa set. 

Selamat berolahraga! :)

SPLIT SQUAT
Dalam latihan ini Anda harus 

memegang beban pada masing – 

masing tangan, kemudian letakan 

satu kaki pada kursi atau bench 

yang sudah disiapkan di belakang 

Anda. Kemudian tekuk lutut hingga 

90 derajat, lalu kembali ke posisi 

semula, ulangi gerakan ini hingga 

beberapa set secara bergantian.

L-PULLS UPS
Dalam latihan ini Anda 

membutuhkan bantuan bar pull-up 

yang mampu menyangga tubuh 

Anda dalam posisi menggantung, 

kemudian angkat kedua kaki hingga 

ABDOMINAL CRUNCH 
Adalah salah satu core training 

klasik. Cobalah berbaring di 

atas punggung dan letakkan 

kaki Anda di dinding sehingga 

lutut dan pinggul dibelokkan 

dengan sudut 90 derajat. 

Kencangkan otot perut Anda, 

lalu angkat kepala dan bahu 

dari lantai.
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B O X  O F F I C E
Bingung mengisi waktu luang SMSLovers? Mendingan nonton saja yuk di XXI SMS karena 

kali ini kita akan mereview film-film bioskop yang wajib ditonton.

NADA UNTUK ASA
Film drama ini menceritakan tentang perjuangan dua orang 

perempuan yang positif terkena HIV dan hidup di tengah stigma 

negatif, baik dari masyarakat, teman bahkan keluarga sendiri. 

Mereka adalah Nada (Marsha Timothy) dan Asa (Acha Septriasa). 

Nada merupakan seorang sitri dan ibu yang bahagia. Hidupnya 

sangatlah sempurna di mata setiap orang yang mengenalnya. Suami 

yang baik dan perhatian serta kehadiran anak-anak yang semakin 

menyempurnakan kehidupannya. Namun setahun setelah kelahiran 

Asa, semua berbalik menyerangnya secara bertubi-tubi tanpa henti. 

Satu per-satu cobaan datang merusak kehidupan Nada.

Dimulai dari meninggalnya suami serta ayah dari ketiga anaknya. 

Ternyata lelaki yang pernah menikahi dan menemaninya selama 

ini meninggalkan kenangan yang tidak terlupakan. HIV. Nada mulai 

dijauhi oleh keluarganya, terutama sang ayah yang selama ini 

sangat mengasihi Nada. Bagaimana kisah selanjutnya dari Nada dan 

Asa? Saksikan bersama di XXI SMS. Film ini juga di sponsori oleh 

Summarecon.

FOCUS
Film romance comedy crime ini mengisahkan seorang 

penipu ulung yang bernama Nicky (Will Smith) yang 

menunjuk seorang perempuan muda, Jess Barret (Margot 

Robbie) untuk bekerjasama. Jess adalah seorang penipu 

pemula sekaligus murid dari Nicky. Berbagai trik untuk 

menipu diajarkan Nicky kepada Jess agar ia menjadi 

seorang penipu handal. Mereka pun akhirnya jatuh cinta. 

Namun ketika Jess telah mengetahui banyak hal, Nicky 

tiba-tiba memutuskannya. Hmm, petualang apa saja yang 

akan dialami oleh Nicky dan Jess? Akankah cinta mereka 

abadi atau dihantam oeh sebuah pertempuran?

SHAUN THE 

SHEEP MOVIE
Kali ini Shaun dan teman-teman 

ingin menghabiskan waktu 

bersenang-senangnya dikala 

sang majikan sedang tertidur 

pulas. Namun, siapa sangka hal 

tersebut yang menyebabkan 

kelompok ini terpisah oleh sang 

majikan. Shaun adalah pemimpin 

kelompok domba inilah yang 

paling bertanggungjawab atas 

insiden tersebut. Maka Shaun-

pun segera mencari bantuan ke 

JUPITER 

ASCENDING (IMAX 

3D)
Film aksi bertemakan science 

fiction ini mengisahkan para 

pejuang masa depan, Caine 

(Channing Tatum) yang berusaha 

melindungi seorang perempuan 

cantik, Jupiter Jones (Mila Kunis). 

Kehidupan Jupiter yang normal 

mulai terusik semenjak bertemu 

Caine. Jupiter sendiri hanyalah 

THE BOY 

NEXT DOOR
Movie Studio Universal Pictures 

kali ini mengisahkan kehidupan 

seorang guru SMA yang terancam 

kehilangan semua miliknya akibat 

suatu kesalahan. Claire Peterson 

(Jennifer Lopez) adalah seorang 

guru SMA yang cantik yang baru 

saja berpisah dengan suaminya. 

Claire kemudian tinggal dengan 

putranya, Kevin (Ian Nelson) 

dengan damai. Sampai suatu ketika, 

seorang pemuda tampan tinggal 

di sebelah rumah mereka. Noah 

(Ryan Guzman) yang berumur sama 

dengan Kevin dengan mudahnya 

menjadi akrab. Cinta itu memang 

buta. Singkat cerita keduanya 

menjalin hubungan dan Claire 

memutuskan hubungan dengan 

Noah. Sifat asli Noah yang obsesif 

dan berbahaya mulai terlihat. Emosi 

Noah semakin memuncak ketika 

mantan suami Claire mulai sering 

mengunjungi wanita itu. Teror 

demi teror mulai menghampiri 

Claire. Apakah niat Noah untuk 

menghancurkan kehidupan Claire 

dapat terwujud? Mampukah Claire 

bertahan dari segala teror Noah 

yang berbahaya?

kota untuk dapat kembali. Siapa 

sangka, di tengah kota Shaun dan 

teman-teman harus memutar otak 

untuk menghindari dari petugas 

penangkap hewan liar. Apakah 

Shaun dan teman-teman dapat 

kembali ke majikannya? Atau malah 

tertangkap? Tunggu aksi Shaun 

the Sheep the movie yang akan 

premier di XXI Summarecon Mal 

Serpong. Don’t miss it!

seorang pembersih toilet , namun 

faktanya ia adalah sosok penting di 

alam semesta. Jupiter adalah calon 

ratu dari seluruh planet di alam 

semesta. 

Sayangnya jalan Jupiter untuk 

menjadi ratu tidaklah mudah 

karena pemimpin Galaksi yang 

sedang berkuasa saat ini tidak mau 

kekuasaannya direbut oleh Jupiter. 

Ia mengharapkan Jupiter mati 

bagaimana pun caranya. Apakah 

Caine mampu melindungi Jupiter 

dari segala ancaman sang Ratu? 
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STOLEN SONGBIRD
Penulis | Danielle L. Jensen

Apa troll merasakan hal yang sama dengan manusia? 

Apa troll mengenal kesedihan, kemarahan, atau 

kebahagiaan? Bisakah troll mencintai troll lain? Atau 

apakah batin mereka sedingin batu yang mengubur 

mereka dibawahnya?

Cécile de Troyes mengira masa depannya ada di 

panggung-panggung megah di Trianon. Ia yakin 

kariernya sebagai penyanyi suara merdu akan 

cemerlang begitu ia meninggalkan Goshawk’s 

Hollow. Namun, hal tak terduga menyergapnya, 

menyeretnya paksa ke sebuah negeri yang selama ini 

hanya pernah didengarnya dari dongeng lama. Tak 

ada mimpi seburuk membuka mata dan menyadari 

bahwa ia diculik ke sebuah kota yang terkubur 

dibawah reruntuhan gunung. Kota yang dipenuhi oleh 

makhluk… troll.

Kaum troll mengira Cécile bisa menjadi salah satu 

kunci melenyapkan kutukan penyihir yang melingkupi 

Kota Trollus selama lima abad. Kutukan yang membuat 

mereka tak mampu keluar dari kungkungan Gunung 

Terlupakan. Mampukah Cécile bertahan dan menguak 

rahasia negeri troll? Kau pikir kau sudah tahu tentang 

kaum troll? Tunggu sampai kau menyelesaikan 

pertualangan ini.

SECRET LOVE
Penulis | Rosi L. Simamora

Buat Ara yang selalu ceria, Dion si cowok pinter lebih 

mirip arca dari pada manusia. Mana ada manusia yang 

pasang ekspresi datar dalam setiap situasi? Bahkan 

setelah denger Ara ngasih julukan-julukan aneh buat 

dia, Dion cuma mengernyit kecut dua detik. Habis 

itu, datar lagi. Buat Dion yang serius menghadapi 

segalanya, Ara si cewek tengil terasa seperti badai. 

Ucapan, sikap, dan tingkah Ara bikin Dion kewalahan. 

Segala hal sepertinya jadi dua tingkat lebih intens 

kalau menyangkut Ara. Tetapi itu semua terjadi jauh 

sebelum keduanya saling kenal lebih dekat. Hingga 

suatu hari, keduanya dapat tugas untuk kerja sama 

bareng. Lalu bagaimana jika keduanya saling dekat dan 

intens? Akankah Dion semakin datar atau malah bisa 

berubah?
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When the words can’t 

say, music begin.. 

Memasuki bulan penuh 

cinta dan kasih sayang, nampaknya 

tidak akan lengkap tanpa lantunan 

musik yang romantis. Berikut ini 

tim smsblast sudah memilih 7 lagu 

romantis yang bisa menemani Anda 

bersama pasangan tercinta.

1.  Bulan penuh kasih 

sayang tak lengkap tanpa 

soundtrack Valentine’s Day 

sepanjang masa. My Valentine by 

Martina McBride & Jim Brickman. 

“And even if the sun refuse to 

shine, even if romance ran out of 

rhyme. You would still have my 

heart until the end of time. You’re 

all i need, my love, my valentine.”

2. Apabila Anda ingin 

memasuki hubungan yang 

lebih serius dan mengarah 

kesebuah pernikahan, cocok sekali 

melamar kekasih Anda dengan lagu 

Train - Marry Me. “Love has surely 

shifted my way. Marry me.. Today 

and everyday. Marry me, if i ever 

get the nerve to say Hello in this 

cafe, say you will...”

3. Lagu ini memang booming 

di era 90-an, namun 

hingga kini masih saja 

menjadi pilihan lagu romantis 

sepanjang masa. Thank God I 

Found You by Mariah Carey feat 98 

Degrees. “Thank God i found you 

i was lost without you my every 

wish and every dream. Somehow 

became reality when you brought 

the sunlight completed in my 

whole life...”

4. Berbicara tentang lagu 

cinta, nampaknya kurang 

lengkap bila tidak 

memasukkan lagu Tak Sebebas 

Merpati dari Kahitna. “Dan 

kubertanya, maukah kau terima. 

Pinangan tanpa sisa cinta yang 

lain. Rona bahagia terpancar dari 

anggukan. Saat kupasangkan.. 

Pasang cincin dijemari...”

5. Terkadang jatuh cinta 

membuat segalanya 

menjadi Sempurna 

layaknya lagu dari Andra and The 

Backbone. “Kau adalah darahku. 

Kau adalah jantungku. Kau adalah 

hidupku lengkapi diriku. Oh 

sayangku kau begitu.. Sempurna.. 

Sempurna..”

6. Lagu yang hits sekitar 

tahun 2014 dari 

John Legend di hari 

pernikahannya yaitu All of Me. 

“Cause all of me, loves all of you. 

Love your curve and all your edges, 

all your perfect imperfections..”

7. Penyanyi yang pernah 

konser di Indonesia, Katy 

Perry, juga mempunyai 

lagu romantis bersama John Mayer, 

Who You Love. “Oh, you can’t make 

yourself stop dreaming who you’re 

dreaming of. If it’s who you love, 

then it’s who you love.”
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TRUE LOVE FROM CHINA

Setiap pasangan berandai-

andai untuk memiliki kisah 

nan romantis seperti Romeo 

dan Juliet. Nyatanya, tidak semua 

kisah romansa berasal dari benua 

Eropa. Seringkali Negeri Tirai 

Bambu, China menyimpan sejuta 

kisah penuh kasih sayang yang 

patut kita ketahui.

Kisah romantis pertama berasal 

dari pasangan Liu Guojiang dan Xu 

Chaoqin yang memiliki perbedaan 

umur 10 tahun. Liu Guojiang 

yang lebih muda dianggap tidak 

bermoral karena telah menyukai Xu 

Chaoqin yang lebih tua dan telah 

memiliki beberapa anak. Karena 

tidak tahan dengan gunjingan 

BULAN FEBRUARI SELALU IDENTIK DENGAN BERBAGAI CERITA KASIH 

SAYANG DAN PENGORBANAN KEPADA PASANGAN.

dari keluarga dan lingkungan, 

pasangan ini memutuskan untuk 

kabur dan hidup bersama di dalam 

gunung. Mereka tinggal di dalam 

gua yang tidak memiliki listrik 

maupun makanan. Mereka terpaksa 

harus memakan rumput-rumputan 

maupun akar-akaran yang terdapat 

disana. Sebuah lampu minyak 

buatan Liu menerangi mereka tiap 

malamnya.

Setelah 2 tahun tinggal di gunung, 

Liu mulai membuat anak tangga 

untuk istrinya agar lebih mudah 

menuruni gunung dan hal ini 

berlangsung selama 50 tahun 

sehingga terbentuklah 6.000 

anak tangga. Semua ini dibuat 

dengan tangan Liu sendiri (hand 

carved). Seringkali Xu merasa 

bersalah dengan Liu karena telah 

membawanya ke hidup yang sulit 

ini namun Liu selalu menjawab, 

“Selama kita rajin, kehidupan ini 

akan menjadi lebih baik”.

Hingga suatu hari, Liu yang berusia 

72 tahun pingsan ketika pulang 

dari ladang. Xu duduk dan berdoa 

bersama suaminya hingga ajal 

menjemput Liu di dalam pelukan 

istrinya. Ketika meninggal pun, Liu 

terlihat sangat sulit untuk berpisah 

dengan istrinya. Genggaman 

tangan Liu sulit dilepas dari tangan 

istrinya.

Hal ini sangat membuat Xu terpukul 

karena belahan jiwanya telah 

hilang. Selama beberapa hari Xu 

terus menerus mengulangi kalimat 

kesedihannya sembari meraba peti 

jenazah suaminya dengan berurai 

air mata. Akhirnya pemerintah 

memutuskan untuk melestarikan 

“anak tangga cinta” ini dan gua 

tempat mereka tinggal selama ini 

dijadikan museum agar kehangatan 

cinta tulus mereka dapat selalu 

dikenang dan dirasakan oleh semua 

orang.

Kisah romantis dari dataran 

China yang kedua adalah 

pasangan selebriti, Yang 

Mi dan Hawick Lau yang menikah 

di Bali beberapa tahun silam. 

Hawick dan Yang bersumpah 

sehidup semati awal tahun 

2014 yang lalu di hotel bintang 

lima Bulgari dengan anggapan 

bahwa pernikahan di Bali akan 

diberkati para dewa. mereka juga 

terpesona akan pesona keindahan 

panorama Pulau Dewata ini. Yang 

Mi merupakan aktris dan penyanyi 

terkenal dari Negeri Tiongkok 

karena perannya sebagai Guo Xiang 

dan Tang Xuejian di serial televisi 

The Return of the Condor Heroes 

dan Chinese Paladin 3. Hawick Lau 

juga aktor dan penyanyi terkenal di 

negaranya berkat penampilannya di 

A Kindred Spirit, Virtues of Harmony 

serta Virtues of Harmony II.

Yang Mi dan Hawick mengatakan 

proses penting dari kehidupan 

adalah menikah, memiliki anak-

anak, dan memiliki sebuah 

keluarga. Sungguh suatu filosofi 

hidup yang patut untuk ditiru.
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Persiapan Konser 
Tunggal Raisa!

on stage

Berbicara soal impian, pasti 

setiap musisi mempunyai 

impian untuk mengadakan 

konser tunggal. Di tahun 2015 

ini, Raisa mempunyai kesempatan 

emas tersebut. Bagaimana 

persiapan konser tunggal Raisa? 

Cekidot..

Di awal tahun Raisa sudah 

mulai sibuk dan heboh untuk 

mempersiapkan konser tunggalnya 

yang akan diadakan tahun ini. Tak 

tanggung-tanggung, Raisa ikut 

‘terjun’ langsung dalam setiap 

proses konser tunggalnya. Seperti 

diketahui sebelumnya, beberapa 

waktu yang lalu Raisa sempat 

mengadakan konser tunggal di 

Singapura. “Rasanya beda banget 

ngadain konser tunggal di negeri 

sendiri. Lebih excited!.” tuturnya.

Raisa ingin mempersembahkan 

yang terbaik dalam konser 

tunggalnya kali ini, sehingga Ia 

juga turut mengambil peran dan 

berbagi ide dalam hal lighting, LED 

hingga playlist. “Jujur untuk konser 

tunggalku juga di bantu oleh 

sahabat-sahabatku. Mereka juga 

akan berkolaborasi dengan Raisa.”

Gadis berbintang Gemini dan 

sangat menyukai travelling 

mengaku jika ini adalah impiannya 

saat kecil yang segera terwujud. 

Ia sangat bersyukur mempunyai 

keluarga dan sahabat yang sangat 

mendukung dalam mewujudkan 

impiannya. “Alhamdulillah satu 

persatu impian Raisa kecil sudah 

dan akan terwujud. Doain ya 

supaya lancar. Amin.”

Good luck Raisa untuk konser 

tunggalnya! :)
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community

IKLAN
SDC

Melihat orang meliuk-liukan 

badannya dalam sebuah 

tarian yang dipentaskan 

di atas panggung pasti sudah 

biasa. Lantas, bagaimana jika orang 

tersebut meliukkan badannya di 

atas tebing? Menegangkan ya! 

Namun, ini merupakan hal yang 

biasa bagi para pelaku olahraga 

panjat tebing. 

Dalam olah raga yang populer 

disebut wall climbing ini, adai 

tiga hal penting yang harus 

diperhatikan pemanjat 

adalah bagaimana cara 

ia menempatkan tubuh, 

mencengkeram pegangan 

dan memijakkan kaki agar 

tidak terjatuh. Jika sang 

pemanjat dapat meliukkan 

tubuhnya dengan baik, maka 

orang-orang yang di 

bawah akan melihat 

sebuah tarian vertikal 

yang seolah-olah 

melawan gaya tarik 

bumi. Pemanjat wajib 

memakai peralatan tertentu, 

diantaranya descender (alat 

untuk turun tebing berbentuk 

angka 8), hearness (sepatu 

panjat dengan sol keras), gri-gri, 

carabiner screw gate, carabiner 

gate, carabiner bent gate, runner 

(dua carabiner gate dan bent gate 

yang disatukan dengan memakai 

quickdraw sling), helm, dan chalk 

bag (kantong kapur yang berisi 

magnesium karbonat-berfungsi 

untuk menjaga tangan agar 

terhindar dari keringat).

Para pemanjat yang tergabung 

dalam FTPI (Federasi Panjat Tebing 

Indonesia) biasanya berasal dari 

penggiat alam bebas; seperti 

Sispala (Siswa Pecinta Alam), 

Mapala (Mahasiswa Pecinta Alam), 

KPA (Kelompok Pecinta Alam), 

ataupun dari komunitas-komunitas 

kegiatan alam lain. Dengan 

adanya komunitas-komunitas 

tersebut, olahraga wall climbing 

makin banyak diminati. Tak heran 

jika area-area wall climbing 

mulai banyak ditemui di sekolah, 

universitas dan gelanggang 

olahraga.

Nah, bagi Anda yang tinggal di 

kawasan Summarecon Serpong, 

Anda dapat menikmati sarana 

wall climbing di Scientia Square 

Park (SQP) juga berbagai sarana 

olahraga lainnya seperti skatepark, 

in-line skate, street workout, 

baby strolling, Koi Pond, bicycle, 

dan water features. Selain area 

olahraga, SQP juga dilengkapi 

dengan area entertainment, area 

food court siap saji dan area 

panggung garden walk untuk 

menikmati sajian musik setiap akhir 

pekan.



SMSBLAST Magazine  FEBRUARI 201550 SMSBLAST Magazine  FEBRUARI 2015 51

travelers

Setiap pasangan kekasih 

maupun pengantin baru 

pasti memiliki tempat-

tempat liburan favorit yang 

merupakan impian mereka, dalam 

mewujudkan liburan romantis 

berdua dengan pasangannya. 

Menyambut momen hari kasih 

sayang yang jatuh setiap bulan 

Februari dan diperingati hampir 

setiap pasangan kekasih maupun 

pengantin di seluruh penjuru dunia, 

dalam edisi SMS Blast kali ini, kami 

akan sajikan beberapa tempat-

tempat ter-romantis di dunia 

yang dapat Anda pilih sebagai 

destinasi liburan romantis bersama 

pasangan.

Secret Destination
for Romantic Vacation

Sebagai tempat wisata romantis 

yang sempurna, New Caledonia 

yang merupakan pulau terbesar 

ketiga berada di wilayah Pasifik 

setelah Papua Nugini dan New 

Zealand. Negeri yang berbentuk 

kepulauan ini dikelilingi oleh 

pulau – pulau indah dengan 

pemandangan menakjubkan 

diantaranya: Grand Terre, Loyalty 

Island, Belep, dan Isle Of Piles. 

Dengan luas 18.5776 m2, wilayah 

ini merupakan kepulauan dengan 

sentuhan Prancis dan memiliki 

laguna dan batu karang yang 

paling beragam di dunia. Hotel-

hotel baru dan mewah menjanjikan 

kepada para pendatang sebagai 

sebuah pemandangan alam 

yang sempurna dari setiap 

kamar. Dan selain itu berbagai 

restoran terbaik Prancis, butik dari 

designer terkenal, serta suasana 

metropolitan di Noumea dapat 

Anda nikmati disini.

NEW CALEDONIA, SOUTH PACIFIC

Bagi pasangan yang ingin 

mendapatkan pengalaman romantis 

di tengah kebun anggur yang 

berada diantara lembah yang 

mempesona, Kelowna di British 

Columbia, Kanada jawabannya. 

Disini Anda bisa menyusuri kebun 

anggur yang hijau menggunakan 

sepeda bersama pasangan dan 

juga menikmati pemandangan 

indah kota kecil yang dikelilingi 

pegunungan dan hutan pinus 

di sekitarnya. Terletak di Danau 

Okanagan yang cerah, Kelowna 

juga menawarkan hiburan sesuai 

selera Anda, seperti bermain 

golf, bersantai di pantai, atau 

menjelajahi alam. Lembah 

Okanagan dipenuhi kebun buah-

buahan, sedangkan kebun-kebun 

anggur lokalnya menawarkan 

kegiatan mencicipi anggur. 

Tidak hanya itu, Kelowna juga 

memanjakan setiap pasangan yang 

datang dengan tur balon udara. 

Ungkapkan rasa cinta Anda dari 

dalam balon udara yang terbang di 

atas Kelowna dan sebagai penutup 

hari Anda, cobalah wisata kapal 

dengan menyusuri danau di bawah 

sinar bulan purnama. 

KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, KANADA
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travelers

Sebagai Ibu kota dan kota terbesar 

di Hungaria yang dilintasi Sungai 

terpanjang di Eropa yaitu Sungai 

Danube, Budapest menawarkan 

sejuta romantisme bagi pasangan 

yang berkunjung ke kota ini. 

Arsitektur yang menakjubkan dan 

pemandangan yang menyaingi 

Paris, membuat ibukota Hongaria 

ini menjadi pilihan ideal bagi para 

pasangan. Budapest terkenal 

sebagai kota spa semenjak awal 

didirikan. Karena sumber mata air 

panas yang melimpah, tak terhitung 

lagi berapa banyak pusat relaksasi 

uap ada disana. Tiap bagian dari 

kota Budapest memiliki kekhasan 

tersendiri. Banyaknya obyek wisata 

menawan, akan membuat Anda 

sedikit kesulitan dalam menentukan 

bagian mana yang layak didatangi 

terlebih dahulu. Mengeksplor 

Budapest sesungguhnya bisa 

dimulai di titik mana saja. Bagi 

penyuka seni, penggemar arsitektur, 

pencinta suasana romantis, atau 

pemburu wisata kuliner, masing-

masing dapat menemukan tempat 

istimewanya disini. 

Seychelles terletak di tengah 

Samudera Hindia. Negeri maritim 

ini tergabung dalam Uni Afrika, 

dan berada sekitar 1.600 kilometer 

sebelah timur daratan Afrika dan 

timur laut Madagaskar. Seychelles 

adalah negara kepulauan yang 

terdiri dari 115 pulau tropis 

dengan 2 pulau utama yaitu 

Mahe dan Praslin. Mahé memiliki 

65 pantai dengan pasir yang 

berwarna keperakan serta berbagai 

pilihan restoran, kafe, dan kasino 

di ibukota kecilnya, Victoria. 

Seychelles menyimpan berbagai 

situs bersejarah yang terdaftar di 

UNESCO serta karang Aldabra dan 

Vallée de Mai, yang disebut Taman 

Surga. Ditempat ini pula Pangeran 

William dan Kate Middleton 

memilih untuk menghabiskan 

waktu bulan madunya,  tepatnya di 

North Island, bagian dari Kepulauan 

Seychelles yang terkenal indah 

dan sangat privat. Bagi wisatawan 

maritim dunia, nama Seychelles 

sudah sangat terkenal karena 

pesona maritim dan situs-situs 

penyelaman yang luar biasa. 

Pulau Rhodes merupakan bagian 

dari kluster Dodecanese, sebuah 

daratan terluas dengan populasi 

terbanyak yang terletak di timur 

Pulau Aegean, pusatnya Yunani. 

Tempat ini terkenal sebagai salah 

satu tempat teromantis didunia. 

Dan selalu menjadi destinasi 

utama bagi para pasangan untuk 

menikmati bulan madu yang super 

romantis. Beberapa tempat glamor 

seperti Rhodes Town, Lindos dan 

pulau Symi, pasti akan membuat 

liburan romantis Anda semakin 

sempurna. Sejumlah hotel tinggi 

berderet di garis pantai utara dan 

timur. Beberapa desa kecil dan 

resor juga dapat ditemukan pada 

pantai-pantai yang menyebar di 

pulau ini. Di Rhodes, Anda bisa 

menyaksikan jejak peninggalan 

dari jaman Bizantium, Otoman 

Turki, Venesia (Italia) juga Arab. 

Disini Anda bisa mendapatkan 

berbagai alternatif wisata, hiburan, 

kehidupan malam, gelaran 

ajang budaya hingga perjalanan 

mengunjungi kota-kota kuno.

“The world is a book, and those 

who do not travel read only a 

page.” -Saint Augustine-

BUDAPEST, HUNGARIA. 

SEYCHELLES ISLAND, AFRIKA

RHODES ISLAND, YUNANI  
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gadget

Saat ini teknologi semakin canggih, dulu kita mengenal 

komputer berukuran sangat besar hingga sangat 

susah dibawa kemana-mana. Namun berkat kemajuan 

teknologi sekarang komputer bisa hanya seukuran 

chip. Sama halnya dengan ukuran gadget yang 

semakin tahun semakin canggih dan tipis. Beberapa 

waktu yang lalu, produsen gadget OPPO merelease 

salah satu smartphone tertipis di dunia yakni OPPO 

R5. Bisa dikatakan tertipis karena hanya memiliki 

ketebalan 4,85mm.

Untuk spesifikasi dari gadget ini memiliki layar 

AMOLED 5,2 inci full HD, prosesor Snapdragon 

Bulan lalu, Samsung resmi mengumumkan telah 

merelease salah satu gadget terbaru mereka yang 

di-claim merupakan gadget tertipis yang pernah 

dibuat oleh Samsung. Samsung Galaxy A7 produk ini 

resmi diperkenalkan di situs resmi Samsung. Samsung 

Galaxy A7 di design Unibody atau bisa diartikan cover 

belakang dan baterai tidak bisa dilepas dan berbahan 

logam.

Spesifikasi dari gadget tipis dari Samsung Galaxy A7 

yang memiliki ketebalan hanya 6,3 mm. Di bandingkan 

dengan produk Samsung lainnya, inilah yang paling 

tipis. Mengusung layar ukuran 5,5 inch dan memiliki 2 

versi processor yakni Snapdragon dan prosesor Exynos. 

Keduanya akan ditunjang dengan CPU octa-core dan 

memiliki 

Slim Samsung 
Galaxy A7

Tipis dan Canggih: OPPO R5
615 MSM8939 octa-core 1,5GHz 64-bit dan GPU 

Adreno 405 yang seperti dirumorkan sanggup untuk 

menjalankan games kelas berat. Kemudian RAM 

berkapasitas 2GB, memory internal 16GB tanpa 

ekspansi, lalu OPPO R5 menyediakan kamera belakang 

13MP dan kamera depan 5MP. Gadget smartphone ini 

dijalankan berbasis Android 4.4 KitKat. Untuk kisaran 

harga dari gadget ini sekitar Rp. 6.500.000. Jadi 

tunggu apa lagi, segera miliki gadget tipis nan canggih 

ini.
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society intermezzo

H. L. MENCKEN
“Love is like war: easy to begin 

but very hard to stop.”

BRUCE LEE
“Love si like a friendship 

caught on fire. As love grows 

older, our hearts mature 

and our love becomes as 

coals, deep-burning and 

unquenchable.”

MARIO TEGUH
“Cinta adalah semangat. Cinta 

adalah kepercayaan. Cinta 

adalah energi yang tidak bisa 

di musnahkan, ia hanya bisa 

berubah bentuk. Cinta memang 

tak harus memiliki karna 

mencintai berarti memberi dan 

tak pernah meminta.”

JOHN LENNON
“Love is like a precious plant. 

You can’t just accept it and leave 

it in the cupboard or just think 

it’s going to get on by itself. 

You’ve got to really look after it 

and nature it.”

YOVIE WIDIANTO 

“Cinta itu 
inspirasi.”

KAHLIL GIBRAN
“Life without love is like a tree 

without blossoms or fruit.”

“How do you spell LOVE?”

“Y-0-U”

THEY SAID ABOUT LOVE..

Cinta cinta cinta... Hal yang 

namanya cinta memang 

tidak pernah ada habisnya 

untuk dibicarakan. Bagi Anda yang 

sedang jatuh cinta, yuk coba ikuti 

tes psikologi yang satu ini untuk 

mengetahui tipe kepribadian dan 

pasangan tipe manakah yang cocok 

untuk Anda. Selamat mencoba!

1. Anda lebih menyukai ....

a. Mengoleksi lagu-lagu nostalgia

b. Mencoba resep baru atau 

menghias rumah

c. Wisata alam atau main video 

games

d. Belanja di mall

2. Misalkan hari ini Anda berulang 

tahun, apa yang Anda inginkan?

a. Berjalan-jalan ke pantai dengan 

si dia

b. Berkumpul dengan teman dan 

keluarga di rumah

c. Pergi ke club dan berperta 

sampai pagi

d. Makan malam dengan si dia di 

hotel

3. Jenis tontonan yang paling 

menghibur Anda ....

a. Nonton DVD drama di rumah

b. Nonton film di bioskop

c. Nonton konser musik pop

d. Nonton opera

4. Apa acara televisi yang sesuai 

dengan fantasi atau kehidupan 

nyata Anda?

a. Telenovela, sinetron atau drama 

keluarga

Tipe Cinta Seperti 
Apa Kamu ?

b. Reality show

c. Film dokumenter atau traveling

d. Tayangan mode dan gaya

5. Hadiah kejutan tanda cinta yang 

paling Anda harapkan .....

a. Foto berdua dengan si dia dalam 

pigura yang indah

b. DVD film terkenal

c. Pakaian mewah yang indah

d. Perhiasan 

6.  Jika Anda mendapat 

penghargaan, penghargaan apa 

yang ingin diraih?

a. Sastrawan terbaik 

b. Pasangan paling harmonis

c. Penakluk Gunung Everest

d. Bintang film terbaik

Jika jawaban kamu sebagian besar A

TIPE ROMANTIS

Anda termasuk orang yang 

sentimentil dan romantis. Bila 

Anda senang menonton telenovela, 

sinetron atau drama, kemungkinan 

Anda suka membayangkan sebagai 

tokoh dalam kisah cinta tersebut. 

Hidup bahagia penuh cinta 

bersama pasangan adalah idaman.

Jika jawaban kamu sebagian besar B

TIPE SEDERHANA

Anda termasuk tipe orang rumahan 

yang lebih suka berada di dalam 

rumah ketimbang melakukan 

kegiatan outdoor. Macho itu sama 

sekali bukan tipe Anda. Tipe Anda 

itu manis, sederhana, dan dapat 

memberimu kehidupan yang stabil, 

aman dan nyaman.

Jika jawaban kamu sebagian besar C

TIPE PETUALANG

Anda senang menguji nyali, 

melakukan hal-hal yang 

menyerempet bahaya. Tipe 

pasangan yang sesuai belum 

tentu harus menyukai kegemaran 

yang sama, tapi paling tidak ia 

harus mendukung Anda. Meski 

tampaknya mandiri, Anda tetap 

punya sifat mencintai.

Jika jawaban kamu sebagian besar D

TIPE MATERIALISTIS

Anda termasuk orang yang 

menyenangi kemewahan dan 

kehidupan yang serba gemerlap. 

Anda memerlukan orang yang 

bisa meningkatkan status dan rasa 

percaya diri. Pengusaha yang kaya 

raya adalah pasangan yang sesuai 

dengan kebutuhan Anda
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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.

Halo Indira Salsabilla, sebelumnya terima kasih untuk 
kesetiaannya datang ke Summarecon Mal Serpong dan 
Summarecon Digital Center. Taman indah nan asri yang 
Anda maksud itu bernama Scientia Square Park. Memang 
lokasinya bersebelahan dengan Summarecon Digital 
Center. Sedangkan Brewok’s adalah area makan dengan 
konsep yang unik. Sebenarnya nama Brewok’s mempunyai 
sejarahnya sendiri, berawal dari kegemaran seorang 
pria rendah hati yang juga mantan jawara jalanan yang 
sangat senang berburu kuliner. Bang Brewok (sapaan 
akrabnya), karena kegemarannya akan dunia kuliner maka 
jadilah sebuah area makan dengan nama Brewok’s. Untuk 
mengetahui sejarah Brewok’s dan dagangan yang ada 
disana secara lengkap, Anda silahkan visit ke website www.
ssqpark.com :) Terima kasih.

Salam hangat,
Redaksi

Yess!!! Ada voucher belanja 
Summarecon Mal Serpong (SMS) 
sebesar Rp 250.000,- untuk 3 
(tiga) orang yang beruntung! 
Caranya? Jawab pertanyaan yang 
diberikan dengan benar. Mudah 
kan? 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

@anastasiayulia  
Tempat hangout paling cozy kl lg nungguin shuttle 
bus di starbuck @SMS_Serpong .ngopi trus baca 
majalah, dingin-dingin jd berasa anget.wkwk

@chessawikarsa  
ga pernah bosen datang ke @SMS_Serpong mal asik 
dan keren banget event-eventnya

@indra9191    
Mampir ajah dulu bentaran @sms_serpong

@silalahian
Jakcloth diskon gila2an Belanja-belanja duluuu

@SVSoulvibe
Lagu pertama kami di Urban Bazaar @SMS_Serpong

@winkywiryawan
Thank you #SMSUrbanBazaar Jakcloth @SMSSerpong

@ricky_riyanto
Enjoy Soulvibe @SMS_Serpong

@Wasis
Sumpah dah kalo tgl 13 masih di tangerang mah 
bakal nonton @DragonForce di @SMS_Serpong @
JakCloth *mupeng

@AllandDharmawan
Here again! @SMS_Serpong

@octalala
Ngemall dulu malem-malem @SMS_Serpong

@jenifermutiaras
Temun kangen @SMS_Serpong

@akb48moviesite    
Udah lama ga kesini, mumpung libur.. @SMS_
Serpong

@shela_hanaqirey   
Beautiful nite @SMS_Serpong

Summarecon Mal Serpong (SMS)

Handiika Rully
Kawasan rapi dan teratur

Diaz Damara Putra
SMS emang tempat hangout yang pas 
buat ngunpul dan seru-seruan bareng apa 
lagi banyak perform artis-artis keren

Nikita Elisabets
Hujan-hujan tetap tancapp gas ke 
Summarecon Mal Serpong (SMS) sama 
siih ganteng

Uchy Citra Handayani
Mall yg paling cozy and harm-full di 
Gading serpong. Ga pernah bosan kesini 
(^^♪

Angelica Chessa Wikarsa
Mall yang keren dan seru banget

Cahyo Widodou
Mall yang keren 

CARANYA:
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 
 9 maret 2015

PERTANYAAN: 
1. Siapa pemain Portugal pertama yang meraih 3 kali 

Ballon d'Or?  
2. Sebutkan 3 menu spesial Valentine's day yang 

disediakan oleh Café Churreria!
3. Apa nama film bertemakan science fiction yang 

diperankan oleh Channing Tatum dan Mila Kunis?
4. Apa nama pulau terbesar ketiga yang berada di wilayah 

Pasifik setelah Papua Nugini dan New Zealand yang 
menjadi destinasi wisata romantis?

SUBJEK: SMS BLAST XXV - FLAWLESS VALENTINE

1. Mega Widya Shandra, 0838 7336 xxxx
2. Gilang Bayu Rakasiwi, 0813 1541 xxxx
3. Muhamad Sandy Cresna, 0877 7272 xxxx

Tiga orang pemenang yang berhasil pada kuis 
SMS Blast Edisi XXIV, Januari 2015

58 59

Halo-halo tim majalah smsblast. 

Saya memang termasuk orang yang sering main ke 
SMS, eh sekarang lagi ke pincut banget sama area 
taman yang hijau di SDC. Bagus banget. Keren. Pernah 
beberapa kali main disana, pas kebetulan ada Element 
main. Wah sudah ramai ya untuk area baru. Tamannya 
itu oke banget, dari mulai penataan penghijauan,  ada 
sawah, saung sampe ada kolam ikan koi. Backsound 
musik yang natural makin bikin betah kalo udah 
disana. Nah, tapi saya mau nanya dong. Itu area makan 
yang Brewok’s itu kenapa sih dikasih nama Brewok’s? 
Perasaan penjualnya enggak ada yang brewokan deh. 
Hehe. Mohon balasannya ya. Thank you.

-Indira Salsabilla-
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promo

SPECIAL OFFERS
PROMO TENANT downtown walk 1

PROMO TENANT downtown walk 2

NEW BALANCE 
• Get IDR 150.000 cashback on New 

Balance store! February, 4 - 22, 2015 only 
at NB  Store 

DO IT BEST PONGS 
• Lunar New Year Get lucky Dip up to 50% 

Period 6-22 Februari 2015 
ANDROIDLAND 

• Free USB Android untuk setiap pembelian 
ponsel Lenovo tipe tertentu* di  
AndroidLand periode promo sampai 
dengan 5 April 2015, selama persediaan 
masih  ada, syarat & ketentuan berlaku. 

 DANIEL WELLINGTON  
• Pembelanjaan Rp.2000.000.- mendapatkan 

Cash back Rp.250.000.- Periode Promo :  
Tanggal 9 - 22 February 2015 

SHAGA 
• Get our Special Discount and grab your 

Lucky Angpao, Periode Promo : 1 - 28  
Februari 2015 

SAMSUNG 
• Cash Back Up To Rp. 1.000.000 dan 

dapatkan tambahan free gift, berlaku  

pembayaran cash, debit, dan cicilan 0% hingga 12 

bulan. Periode hingga 1 Maret 2015

THE LITTLE THINGS SHE NEEDS 
• Valentine's Special Buy 2 Pairs an get 

Monopod only for IDR 199.000 until 22 
Feb  2015 

 WATCH STUDIO 
• Fortune New Year Lucky Dip, get 

additional discount up to 15% for every  
transaction (15 – 22 Februari 2015)

POKE SUSHI 
• BCA 40% disc berlaku tanggal 1-28 

Februari 2015

THE COFFEE BEAN & TEA LEAF
• - Mega Card Disc 30%-50%

SAGOO KITCHEN
• - Member SSC Disc 10% Food & Beverage

KOI TEPPANYAKI
• - Modanyaki Disc 20%

SECRET RECIPE
• - BRI Card 30% Food & Cake
• -Mandiri disc 25% (only Weekdays)

SOLARIA
• - Tukar Point Telkomsel
• - Disc 15% Flazz 
• - Disc 15% card BCA min Rp 110.000 

setelah pajak
• - Disc 15% + Voucher Makan Rp 25.000 

min pembelanjaan Rp 220.000  
menggunakan card BCA promo rekening 
ponsel CIMB Niaga

DYNAMIC
• - Disc 40% mulai dari jam 18.00 WIB untuk 

kue basah.
THE BARRELS

• - Bali Hai Hafeweizen buy 2 get 3.
• -Bintang Heineken buy 2 get 3
• -Kilkenny buy 1 get 1

STARBUCKS
• - Half Price Frappucino for menu starbucks 

card activation
• - Free upsize BCA credit
• -Free upsize flazz

TAMANI
• - Buy 1 get 1 Coffee (only Weekdays)

CHICKEN VILLAGE
• - Dim Sum disc 30%

SATE KHAS SENAYAN
• - Promo tahunan BCA Credit beli 2 porsi 

free 1/2 porsi
• -Pembelian lontong imlek free Es Lengkeng

STEAK 21
• - Paket Combo Berdua

OLIVES HOUSE
• - All Pasta disc 20%
• - Grill Tenderloin disc 15%
• - BBQ Short Rib disc 20%
• - Oxtail Soup disc 20%
• - Wagyu Beef disc 15%
• -Rib eye steak disc 40% 

transaction (15 – 22 Februari 2015)

EXCELSO.
• - Mandiri disc 25%
• - Standart Charter disc 35%
• -Danamon disc 25%

FISH & CO
• - Buy 1 get 1 for ANZ Credit card every 

Monday and disc 15% everyday.
J.CO

• - Permata Bank 2 Dzn Rp 99.000
ROPPAN

• - BNI Free Fujiana Ice Dessert.
HAAGEN DAZS.

• - Promo BCA Card buy 1 get 1 all item 
setiap hari tanpa minimal dan maksimum 
Rp   1.000.000 setelah disc.

• - Promo BCA Disc 20% min Rp 100.000 
(only Weekdays)

HONG TANG.
• - Tukar 8 Point extra dapatkan Grass Jelly

BOBABITS
• - Buy 1 get 1 protein avverrice rice bowl

PANCIOUS PANCAKE
• - Citi Bank Free toiletries bag min Rp 

350.000
QQ.

• - Permata setiap transaksi Rp 100.000 
mendapatkan voucher Rp 20.000 

• - Setiap transaksi Rp 150.000 free tea tarik 
berlaku kelipatan

OLD TOWN
• - Buy 1 get 1 promo Telkomsel
• 

 KENNY ROGERS
• - Permata Disc 20% min Rp 75.000.

BENGAWAN SOLO.
• - Danamon Disc 20% min Rp 250.000 

sebelum tax dan service
• - Disc 20% min belanja 75.000 (Bank 

Danamon)
• 
• 13. Black Canyon.
• - Voucher yayasan lupus gratis kentang 

goreng tanpa transaksi apapun 

MULTITRONIC
• Dapatkan Console PS 4 dengan harga Rp. 

5.199.999,-
• Free isi Games untuk pembelian console 

PS3 dan XBOX & dapatkan promo serta 
bonus menarik lainnya hanya di Multitronic 
games-SDC Serpong Lantai 1F-B9-12 

• ( While Stock Last)
MULTIPRO

• Dapatkan BX650Li-MS output Power 
Capacity 325 Watts/650 VA only Rp 
520.000,- dan UPS HP T750 G2 (AF477A) 
(VAWatts) 750VA/500W. Hanya di Multipro 
SDC Lantai 1F-B1-6&9

• (While Stock Last)
PURICORN

• Dapatkan Flashdisk Sandisk 4GB hanya 
dengan Rp 49.000 Hanya di Puricorn 
Summarecon Digital Center

• (While Stock Lasts)
NAKAMICHI 

• Enjoy disc Up to 50% and get angpao for 
minimum purchase IDR 2.000.000 until 28 

Feb'15 Info 021-29177255
• (While Stock Lasts)

PROCOM
• Beli Produk ZTE dan dapatkan gratis T-shirt 

keren!
• (While Stock Lasts)

GARMIN
• Dapatkan Voucher senilai IDR 250.000,- 

untuk setiap pembelian GARMIN EDGE 810
• (While Stock Lasts)

SAMSUNG IT
• Beli ASUS ZENFONE 4 / ASUS ZENFONE 5 

bisa dicicil selama 3 bulan ditambah FREE 
anti gores

• (While Stock Lasts)
AEGO PREMIUM

• Power Bank Xiaomi Original 10.400 MAh 
hanya Rp 300.000,-

• (While Stock Lasts)
HIPPO

• Dapatkan Diskon 25% dengan 
menggunakan kartu pelajar.

• (While Stock Lasts)

GALERI GADGET
• Samsung Grand Prime only Rp 2.549.000 

and free sandisk 4GB
• (While Stock Lasts)

ULTRACORN
• Cooler Master U3 Plus only Rp 425.000
• (While Stock Lasts)

POIN ELEKTRONIK
• Promo Paket Hemat CCTV Rp 3.000.000 

include kamera 4 set, DVR 4ch, HDD 
320Gb, Kabel 50m

• (While Stock Lasts)

PROMO TENANT sms 1 & 2

PROMO TENANT sdc (summarecon digital center)
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directory

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
Kelapas (BA-09A) NOW OPEN
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) NOW OPEN
Peggy Laundry (Bi-1)
PopPao (BA-03)
PT Trimitra Valasindo Money Change (BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack Fantasy (BA-13B)
Share Tea (B1-03)
Teh Jawa (BA-17)
TX Travel (Bi - 2) NOW OPEN

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 / 29310649
Royale Jewellery (GF-211) – 54211600
Rose Jewellery (GF-246) - 29310700 / 29310701 
Tata Time (GF-249A) – 29310502 / 29310503

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bakerzin (DGF-226) – 29310576
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 Vellage (DGF-20) – 54214271
Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971
Dante Coffee & Miki Ojisan No Mise (DGF-19) – 5469319
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
Magurame 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) NOW OPEN
Naughty Nuri's (DGF-205 2917 1017) NOW OPEN
Old Town White Coffee (DGF-229)
Olives House (DGF-17A) – 5460097 / 5460112
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972
Poka Ribs (DGF-216) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) 29310622
Roppan & Jco (GF-242) – 29310670 / 29310671
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Secret Recipe (DGF-11) – 54201298
Seruput & Gayo Coffee (DGF-18B & 17D)
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09) – 54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 / 54204347
Steak 21 (DGF-17C) – 54211941

Basement

first floor

Ground floor
RETAIL & OTHER SERVICES

RETAIL & OTHER SERVICES

FASHION FOOD & BEVERAGES

FASHION

FOOD & BEVERAGES

Sunny Side Up (DGF-231) – 29310723
Tamani Express (DGF-21A) 5420 3260 / 5420 3336
Teh 63 (GF-241) – 29310663
The Barrels (DGF-03 & 225)
The People’s Cafe (DGF-209) - 29310726
The Wine Place (DGF-170)29310511
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621
Warung Telaga (DGF-203) – 29310508
X.O Suki (GF-233A, 235 & 236) – 29310399
Yakun Kaya Toast (DGF-02) – 5461280

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Baleno (1F-208 & 209) – 29310524
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
BLING (1F-233) – 29310415 / 29310416
Cache Cache (1F-241 & 242) – 29310478 / 29310479
Centro Departement Store (1F-DS) – 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Clarks (1F-203) 2931 0593 - 2931 0592
Crocs (1F-231) – 29310417 / 29310418
DANIELL WELLINGTON (1F 1C - 06) NOW OPEN
Et Cetara (1F-23) – 97349117
G2000 (1F-240)
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059
Gaudi (1F-16) – 29543828

Anton & Co (1F - 201) NOW OPEN
Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Cathy Doll (1F-1C 03) NOW OPEN
Copia (1F-1C 05) - 29310535 NOW OPEN
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
Hair Code (1F-17B) – 5463996
Hasami Kushi (1F-18B) – 54203284
Irwan Team ( 1F-218) - 29310567 – 29310678
Jockey (1F-227) - 5466234
Johnny Andrean Salon (1F-32) – 5462039
Mini Branch Permata Bank (PG 1) – 29310548 / 29310682
M + Y Steel (1F-1C 09)
Nailtrix (1F-18) -29543835
Natasha Skincare (1F-17C & 17D) – 5470333
Nautica (1F-1C 08) – 29310684
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Teddy Beary (1F-243) – 29310405
Tony Moly (1F-202) – 29310693 
Salon Rudi (1F-18C) – 54201990
Senswell (1F-02) NOW OPEN
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
We And You (1F-31) COMING SOON

Advance (GF-237A) – 29310698 / 29310578
Android Land by Global Teleshop (GF-229) –29310719
ANTAVAYA (GF - 231) NOW OPEN 
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 / 29310636
Best Denki (GF-Unit A) – 29310600 / 29310577
Blackberry (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)
Do It Best Pong (GF-UnitB) – 29310606
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Fit Plus (GF-206) – 29310568
Flora Home (GF-208) – 29310392
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) – 54216063
Gold Gym (DGF-18A & DGF-17B) – 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603 / 29310604
Hankook (GF-238) – 29310530

IBOX (GF-212) – 54205211
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B) – 5461433 / 5473808
Kiehl's (GF-248) NOW OPEN
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588 / 54204509
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
Nanny's Pavillon (GF - IC 01) NOW OPEN
Nokia Cells & Care Center (GF-08) – 5470955 / 54213507
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama Tours (GF-20A) – 5469855 / 5471090
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
Solutions Fitness (GF-237A & 237B) – 29310597
Samsonite (GF-25) – 54205992
STRIPE (GF - 239) NOW OPEN 
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF-33) – 98299328 / 5465355
Urbanlife (GF-21) – 5461337
Vinoti Living (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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Calais (1F-1C 01A) – 29543840
Classic Pizza Cone (1F-IC 12) NOW OPEN
Eggo (1F-IC 15) NOW OPEN
Mamapao (1F-IC 11) NOW OPEN
Ootoya (D1F-227) – 293104222 Pindah dari Food lantai GF
Poke Sushi (1F-216 & 217) – 29310655 / 29310658
The Duck King (1F-218) – 29310687

Arena (2F-17C) – 54204797
Chibiland (2F-230 & 231A) – 29310725
Cindy (2F-20A) – 54203024
DRTV Innovation Store (2F-12B) – 54716666
Duta Suara (2F-30) – 54210077
Giovanni (2F-IC 05)

FOOD & BEVERAGES

second floor
RETAIL & OTHER SERVICES

Global Teleshop (2F-228) – 29310516 / 29310519
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
First Love Patisserie (2F-IC) - 08 2917 1027 NOW OPEN
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Hello Station (2F-15C) – 5464347
HIPPO (2F-IC 09A) NOW OPEN
House of Towel By Terry Palmer (2F-17) – 54203526
Juliette Salon (2F-201) – 29310690
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kinder Haus (2F-231) – 29310538
Loly Poly (2F-18) – 5465692
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
Papyrus (2F-1C 09) – 29310630
Pazia (2F-223) – 29310437 / 29310438
Picbit (2F-IC 15) NOW OPEN
Pigeon (2F-233) – 29310630
RH Baby & Mommy Spa (2F-15A & 15B) – 54205402
Shambala (2F-17B) – 54205402
Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Timezone (Unit # F) – 29310528
Tokyo 1 Store (2F-12C & 12D) – 5468875
Toko PDA.com (2F-10A) 29543862
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
World Of Craft (2F-16) – 5473053
Yayang (2F-20B) – 54203024

FASHION

FOOD & BEVERAGESFASHION

FOOD & BEVERAGES

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)
Bebek Gemes (2F-217) – 29310683
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
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)
Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 5467131
Kedai Ice Cream Gentong (2F-16C) – 5476390
Ketupat Rusmini (2F-37C)
Kwetiau Seroja (FC-07) 
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
Orchard Signature (2F-1C 10)
O’Crepes (2F-60A) – 98280157
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719

Avenue (2F-206A) – 29310527
BILLABONG (2F - 239) NOW OPEN
Birds & Bees (2F-238) – 29310388
Calliope (2F-241) – 29310710 / 29310711
Centro Departement Store (2F-DS) – 29310456
Coconut Island (2F-210) – 29310598
ColorBox (2F-240) – 29310701 RELOKASI
Colours In & Snoopy Baby (2F-05) – 5464680
Curly (2F-03B) – 5464968
D’Paris (2F-1C 06) – 29310643
Eiger (2F-19B) NOW OPEN
Export (2F-19A) NOW OPEN
Hardware (2F-207) – 29310640
ICOninety9 (2F-245) – 29310664 / 29310665
J.Rep (2F-206B) - 29310615
Just For Kids (2F-02) – 5467095 / 97609486
Lasona (2F-02) – 29310385
Les Femmes (2F-27B) – 5476610

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 RELOKASI
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) NOW OPEN
Rice Bowl (2F-202) – 29310485 / 29310495
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B) NOW OPEN
Sate Pasar Lama (FC-08)
Salt n Pepper (2F-243) - 2917 1033 NOW OPEN
Samwon Express (unit # 2F- 203) - 2917 1001 NOW OPEN
Serba Penyet Kurnia (FC-09A) NOW OPEN
Seroja Baru (FC-07)
Shabu Tei (2F - 220) – 29310425 / 29310631S
Shilin (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
Soya Ministry (Fti-05)
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
Sushi Box (Fti-11)
Tha San (2F-33C)
Tawan (2F-22B & 23) – 29543829
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

Mineola (2F-208) – 29310428
One Fine Day (2F-08) – 5476610
TYPO ERROR (2F-02) – 5467095 / 97609486
Yongki Komaladi (2F-205) – 29310677

directory

third floor
ENTERTAINMENT & OTHER SERVICE

Cinema XXI – 54212621/54203053
IMAX – 54212621/54203053
The Premier NOW OPEN

Guess Accessories (1F-209) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278
Hush Puppies (1F-232 & 233A) – 29310562 / 29310563 
NAIL (1F-2B) – 5461278
La Christie (1F-33) – 5465576
Levis (1F-238) – 29310560
Minimal (1F-15) – 5472108
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
Skelly (1F-20A) NOW OPEN
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 Need (1F-225) – 
29310419 / 29310420
Triumph (1F-247) – 29310691 / 29310686
Tira Jeans (1F-237 SMS II) – 29310686
UNIQLO (1F-UnitD) – 29310618
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Wacoal (1F-228) – 29310728
Wood (1F-07) – 5471861
VANS (1F-19A) – 29543859
VNC (1F-20) NOW OPEN

ENTERTAINMENT & OTHER SERVICES
Timezone (unit F) 29310528
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