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Mal dan Hotel Gelar Program Unggulan Ramadhan
Bekasi, 3 Juli 2015 - Bulan Ramadhan, bulan yang dinantikan oleh umat muslim untuk kembali
membersihkan hati. Berbagai kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut di hari
kemenangan nanti. Menjalin silahturahmi dengan kerabat dan keluarga menjadi hal yang rutin
dilakukan, belanja kebutuhan keluarga pun dilakukan untuk menyambut Idul Fitri, apalagi didukung
oleh adanya Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima oleh para karyawan untuk memenuhi
kebutuhan menyambut hari raya.
Program Sale Grand Metropolitan dan Mal Metropolitan
Potongan harga atau diskon masih menjadi daya tarik para pengunjung pusat perbelanjaan dalam
berbelanja. Grand Metropolitan menggelar Mega Sale dan Mal Metropolitan menggelar Late Night
Sale pada tanggal 4 dan 11 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menyambut Idul
Fitri ini. Belanja hingga tengah malam menjadi eforia dalam berbelanja di masyarakat Indonesia
beberapa tahun belakangan ini, diskon tambahan diberikan dalam periode belanja mulai pukul 20.00
hingga 24.00 wib. “Hampir seluruh tenant berpatisipasi dalam program sale yang kami
selenggarakan,” ujar Himawan Mursalim, Vice Director Mall Division PT Metropolitan Land Tbk
dalam acara buka puasa bersama media. Program ini dinilai efektif dalam meningkatkan omset
penjualan tenant dan pengunjung pun merasa diuntungkan dengan diskon tambahan tersebut.
Parkir gratis di periode Mega Sale dan Late Night Sale diberikan oleh Grand Metropolitan dan Mal
Metropolitan untuk menfasilitasi para pengunjung.
Selain Late Night Sale, serangkaian acara juga disiapkan untuk menghibur para pengunjung yang
datang. Mal Metropolitan Bekasi mengangkat tema “1001 MALAM BERSAMA MAL METROPOLITAN
BEKASI.” Berbagai acara hiburan menarik seperti marawis, hadroh, dan rampak bedug telah
dipersiapkan. Artis-artis pun dihadirkan untuk menyemarakan suasana antara Fatin Shidqia (4 Juli),
Ghaitsa Kenang (8 Juli), 5 Romeo (11 Juli), Shae (12 Juli), SigitWardhana (19 Juli), Christi Colondam
(25 Juli), Tasya Kamila (26 Juli). Kemeriahan Ramadhan akan semakin terasa dengan balutan
dekorasi bangunan dan ornamen-ornamen khas Timur Tengah di area Mal Metropolitan Bekasi.
Sementara itu Grand Metropolitan Bekasi dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1436 H
mengangkat tema “RAMADHAN FESTIVE. Selain menggelar Mega Sale, Grand Metopolitan
bekerjasama dengan Bank Mandiri untuk memberikan benefit tambahan bagi yang sudah
berbelanja. “Pengunjung bisa mendapatkan gift voucher senilai Rp. 100 ribu setiap melakukan
pembelanjaan min. Rp. 500 ribu dengan menggunakan Kartu Kredit Bank Mandiri serta berhak untuk
memilih hadiah langsung dari Lucky Dip Mandiri yang tersedia,” ujar Augusmas Turnip General
Manager Grand Metropolitan. Bagi pengunjung dengan total belanja terbesar pada periode Mega
Sale akan diberikan hadiah langsung iPhone 6. Penampilan artis papan atas semakin memanjakan

pengunjung yang akan berbelanja di diantaranya penampilan ALEXA Band tanggal 4 Juli dan RAN
tanggal 11 Juli yang akan tampil pada pukul 19.00 – 20.00 wib di Main Stage Atrium GF.
Kemeriahan berlangsung hingga liburan Idul Fitri, bagi keluarga yang ingin menghabiskan waktu libur
lebaran di Grand Metropolitan dan Mal Metropolitan masih akan dihibur dengan berbagai atraksi
menarik.
Hotel Horison Bekasi fasilitasi jalinan silaturahmi
Buka puasa bersama merupakan momen yang turut menyemarakkan puasa, buka puasa dengan
kerabat ataupun keluarga menjadi ajang silaturahmi yang mungkin selama ini tidak terjalin karena
kesibukan masing-masing.
Menfasilitasi kebutuhan tempat berkumpul untuk berbuka puasa bersama sekaligus bercengkrama
dengan kerabat dengan suasana yang santai, Hotel Horison Bekasi selama bulan ramadhan memiliki
promo buffet ramadhan Rp.175.000/pax di Metsky Dine & Lounge, fasilitas restoran rooftop dari
Hotel Horison Bekasi dengan pemandangan Kota Bekasi di malam hari. Promo tambahan gratis 1 pax
untuk setiap pemesanan minimum 10 pax. Khusus untuk Metland Card member berhak
mendapatkan diskon khusus 20% untuk promo Buffet dan 10% untuk Ala Carte.
Selama periode Ramadhan dan Idul Fitri, Hotel Horison Bekasi juga menawarkan promo special “Stay
for Weekend Holiday and Get Free Photo at Sahara Booth Corner” hanya Rp. 777.000nett/malam
termasuk makan pagi untuk 2 orang, gratis fasilitas Kid’s Corner dan gratis Photo booth unik.
Diluar momen Idul Fitri, Hotel Horison Bekasi yang baru saja menyelesaikan penambahan ruang
kamar dan fasilitas pendukung hotel. Saat ini Hotel Horison Bekasi memiliki 266 kamar dengan akses
wifi yang cepat, Convention dan ruang pertemuan dengan perlengkapan modern yang berkapasitas
hingga 2000 tamu, kolam renang, pusat kebugaran dan spa. Fasilitas lain yang menjadi daya tarik
Hotel Horison Bekasi yaitu restoran yang terletak di lantai 10 dengan pemandangan langit kota
Bekasi yang indah, Metsky Dine and Lounge. Metsky Dine And Lounge berkapasitas hingga 300 tamu
memiliki 3 ruangan yaitu area VIP, indoor dan outdoor. Sajian makanan yang dihidangkan variatif
mulai dari makanan Indonesia, Oriental (Jepang & Cina) hingga International.
Hotel Horison Bekasi juga tengah mengerjakan renovasi lobi utama hotel yang ditargetkan selesai
pada akhir Juli 2015, hal ini dilakukan untuk memenangkan persaingan bisnis hotel yang semakin
ramai menghiasi kota Bekasi. “Tidak hanya dari fisik bangunan, tetapi juga kita membuat programprogram yang kreatif untuk menjadi memberikan warna yang beda bagi para tamu,” ujar
Purwantono, Vice Director Hotel Division PT Metropolitan Land Tbk. Hotel Horison Bekasi
menghadirkan konsep kreatif dengan menyediakan Photo booth dengan konsep dan kostum yang
unik serta tematik yang berbeda setiap bulannya, pada periode Ramadhan ini Photo Booth
menggunakan tema Sahara lengkap dengan kostum unik ala Arabian. Fasilitas ini dapat dinikmati
secara cuma-cuma oleh seluruh tamu hotel.
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