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indonesia dianugerahi keindahan alam, 

budaya dan adat istiadat dari suku yang 

beragam. Di usianya yang ke-72, tanah 

Air kita semakin memesona. banyak 

prestasi dan pengakuan dunia didapat 

dari kekayaan ini, salah satunya diwakili 

oleh batik.

Corak ciri khas Indonesia ini semakin digemari 

masyarakat dunia terutama sejak 2 Oktober 2009. 

Ketika itu Unesco mengukuhkan batik sebagai 

Intangible Cultural Heritage of Humanity asal 

Indonesia.

Untuk memperingati hari Kemerdekaan Republik 

Indonesia 2017, redaksi majalah Metmall Bekasi 

bangga mempersembahkan edisi dengan fashion 

page khusus batik. Beragam koleksi busana, aksesori 

maupun perangkat rumah tangga dipersembahkan 

salah satu tenant kami Batik Keris.

Saatnya melestarikan budaya kebanggan bangsa. 

Selamat berburu koleksinya…
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Padanan kebaya model kelelawar 

dengan celana motif tenun lurik ini 

pas banget untuk diajak nge-mall. 

Setuju kan!

kebaya gaul
2

i
ndonesia kaya akan suku dan 

budaya. batik keris sebagai 

pusat kerajinan nusantara 

mengemasnya dengan tema 

Pelangi nusantara, wujud 

dari keaneka ragaman budaya 

indonesia dari Sabang sampai 

merauke. 

Selain warna motif dan 

desain yang modern, busana 

ini sangat nyaman digunakan 

di iklim tropis. Yuk berburu 

koleksinya di metropolitan 

mall bekasi.

ibukota indonesia dikenal 

dengan busana tradisional 

kebaya dan kain. Agar lebih 

simpel dipakai, batik keris 

mengemasnya dalam 

bentuk rok.

Pelangi 
nusantara

halo 
Jakarta…Ini dia corak kebanggaan bangsa 

yang telah dikenal meluas di 
dunia. Ragam model, desain up to 

date, pola ciamik. Love Indonesia…   

batik indonesia

frame

1

Busana dan bros: 
batik keris, Lantai 2

anting:
Stroberi, Lantai 3

Gelang:
thetanea, Lantai 1

Busana dan tas: 
batik keris, Lantai 2

anting: 
Stroberi, Lantai 3

kalung:
thetanea, Lantai 1

sepatu:
Charles and keith, Lantai Dasar
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etnik Stylish

43
motif batik Yogya bisa jadi terlihat 

modern kalau fashionista pintar 

memadupadankan. Look a side, 

cool isn’t! 

frame

Busana, anting & kalung: 
batik keris, Lantai 2

sepatu:
Charles and keith, Lantai Dasar

batik seringkali menjadi 

ikon keanggunan wanita 

indonesia. Dress ini 

mengemas batik dalam 

sebuah keanggunan yang 

modern. 

keanggunan
modern

Busana: 
batik keris, Lantai 2

anting: 
Stroberi, Lantai 3

kacamata: 
Charles and keith, Lantai dasar
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6
Siapa bilang memakai 

motif batik tidak bisa 

menampilkan kilau 

bahu Anda. Contohnya, 

busana dengan motif 

Srikandi yang satu ini. 

Sexy is You…5
frame

horas 
medan!
Dress dengan motif salur khas 

medan ini siap menemani 

acara formil dan non formil 

kamu. Padukan dengan high 

heels, cuss berangkat!

Busana 
batik keris, Lantai 2

anting: 
Stroberi, Lantai 3

cincin:
thetanea, Lantai 1

sepatu:
Charles and keith, Lantai Dasar

Busana 
batik keris, Lantai 2

anting: 
Stroberi, Lantai 3

Gelang & cincin:
thetanea, Lantai 1

sepatu:
Charles and keith, Lantai Dasar
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8

frame

7
kemeja dengan motif dari 

balikpapan, kalimantan timur ini 

catchy banget kalau dipadankan 

dengan celana jeans lho.

Jeans? 
Why not!

keindahan alam borneo tersirat dalam warna 

motif peisley borneo kombinasi limaran ini. 

Cerah ceria, menggambarkan pribadi kamu yang 

positif…

Borneo 
kombinasi

Busana 
batik keris, Lantai 2

anting: 
Stroberi, Lantai 3

cincin:
thetanea, Lantai 1

celana:
Lee Cooper, Lantai Dasar 

sepatu:
Charles and keith, Lantai Dasar

Busana 
batik keris, Lantai 2

anting: 
Stroberi, Lantai 3

Gelang:
thetanea, Lantai 1

sepatu:
Charles and keith, Lantai Dasar
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9 10
Dari belakang terlihat seperti rok, tapi 

ups, ternyata celana! terlihat sedikit 

boyish, namun tetap feminin, apalagi 

dipadu high heels. 

two Side of You

frame

modern Stylish

Busana: 
batik keris, Lantai 2

anting: 
Stroberi, Lantai 3

Gelang:
thetanea, Lantai 1

sepatu:
Charles and keith, Lantai Dasar

Busana dan tas: 
batik keris, Lantai 2

anting: 
Stroberi, Lantai 3

sepatu:
Charles and keith, Lantai Dasar

busana bernuansa tradisional 

tidak selalu oldish! kebaya 

dengan rok motif byur pelangi 

plus tas rotan cantik dijamin 

membuat penampilanmu 

ciamik.
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11 12
frame

Busana 
batik keris, Lantai 2

anting: 
Stroberi, Lantai 3

Gelang:
thetanea, Lantai 2

sepatu:
Charles and keith, Lantai Dasar

Pulau bali tak hanya dikenal 

karena keindahan alamnya, 

tetapi juga dari motif 

songketnya. Pas untuk ke 

kantor atau menghadiri 

meeting.

Beautiful Bali

motif sogan parang santoso 

kombinasi truntum pasopati 

menjadi perwakilan salah 

satu kecantikan tradisi 

indonesia. Sama seperti 

Anda, Cantik!

Cantiknya
tradisi

Busana: 
batik keris, Lantai 2

celana:
minimal, Lantai Dasar

anting: 
Stroberi, Lantai 3

Gelang:
thetanea, Lantai 1

sepatu:
Charles and keith, Lantai Dasar
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k
enyamanan 

menjadi faktor 

utama bagi 

setiap wanita 

dalam memilih 

koleksi fashion-nya. mulai dari 

busana yang dipakai, sepatu 

yang dikenakan, hingga tas yang 

disandang. 

berangkat dari keinginan 

selalu mengakomodir keinginan 

pelanggan akan kenyamanan, 

Hush Puppies memperkenalkan 

koleksi andalannya bertema 

Dream on Collections untuk 

wanita. ini menggambarkan 

keinginan Hush Puppies 

mewujudkan mimpi wanita 

indonesia memiliki alas kaki 

yang super nyaman dengan 

desain trendi.

Salah satu andalannya 

diimplementasikan pada koleksi 

sepatu dan sendal wanita. 

Dirancang dengan tingkat 

fleksibilitas tinggi, membuat 

kaum hawa tak perlu lagi 

khawatir akan kelelahan di 

sepanjang aktivitas mereka. 

keunggulan utamanya 

Dream On collections 
untuk menjawab 

kenyamanan alas kaki 
wanita. Selalu berinovasi 
mengikuti perkembangan  

trend.

a Wish for 
Comfort

Rp 1.399.000
Sendal Wanita

adalah teknologi pembuatannya 

yang memungkinkan sepatu 

atau sandal ini dapat ditekuk 

semaksimal mungkin. mumpuni 

mengikuti derap langkah 

pemakainya dan membuat Anda 

tidak merasa lelah. Desainnya 

feminin, cocok digunakan 

untuk aktivitas bekerja ataupun 

kegiatan santai lainnya. 

Selain koleksi terbarunya itu, 

Hush Puppies juga menawarkan 

beragam model tas dan busana 

untuk pria dan wanita. Variasi 

aksesori pun bisa ditemukan di 

sini. Desain dan modelnya terus 

dikembangkan dengan terus 

berinovasi mengikuti trend.

kenyamanan yang 

dipersembahkan oleh Hush 

Puppies terasa semakin 

lengkap dengan keramahan 

pelayanannya yang bersahabat. 

Well fellas, your wish for 

comfort is accomplish... So, 

tunggu apalagi, segera kunjungi 

Hush Puppies di metropolitan 

mall bekasi di Lantai dasar.

Rp 1.399.000
Sendal Wanita

hUsh pUppies

StYle & ShoP

Rp 1.399.000
Sendal Wanita
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k
abar gembira 

untuk para 

pencinta 

Apple. Sistem 

ioS 11 secara 

resmi diperkenalkan pada 

ajang Wordwide Developer 

Conference (WWDC) 2017. 

ioS 11 akan hadir ke semua 

perangkat ioS, baik itu iPhone 

dan iPad, pada oktober 2017. 

teChno

Memberikan 
fungsionalitas aplikasi 
yang lebih baik. Simak 

fitur unggulannya.

ios 11

otak Cerdas

khusus bagi para pengembang 

aplikasi, ioS 11 versi beta akan 

tersedia pada akhir Juni 2017.

Pembaruan sistem operasi 

memberikan fungsionalitas 

aplikasi yang lebih baik, dan 

tentunya membawa fitur-

fitur terbaik yang menunjang 

produktivitas. Ini beberapa fitur 

unggulannya.

ipad

tampilan antarmuka iPad di ioS 11 akan memiliki 

wajah baru layaknya dock di macoS, yang 

menyediakan akses instan ke aplikasi yang sering 

digunakan. AppSwitcher yang dirancang ulang pun 

kini memudahkan pengguna untuk memilah aplikasi 

serta menggunakan SplitView dan Slideover.

augmented Reality

ioS 11 memboyong 

teknologi AR untuk 

iPhone dan iPad. ini 

artinya, akan ada 

aplikasi-aplikasi baru 

pendukung interaksi 

dengan objek virtual 

dari kamera perangkat 

ioS.

pesan tersinkronisasi

tak perlu lagi merasa 

repot memilah pesan 

masuk di perangkat 

macoS dan ioS. ioS 11 

akan mensinkronisasi 

pesan yang ada di 

perangkat iPhone-

mu secara langsung 

ke perangkat mac. 

ketika pesan di iPhone 

dihapus otomatis akan 

menghilangkan pesan 

mac juga.

control center

Jika tab control center 

di ioS 10 hadir dengan 

satu tab maka di ioS 11 

terdapat sejumlah tab 

kecil yang membuatnya 

tampil lebih pop up.

apple Maps

Apple Maps di iOS 11 akan memiliki fitur indoor mapping. Jadi, pengguna bisa 

menjelajah peta lantai dari lokasi spesifik seperti mall dan pusat perbelanjaan. 

namun baru tersedia di beberapa wilayah seperti, boston, Chicago, Hong 

kong, London, Los Angeles, new York, Philadelphia, tokyo, dan Washington 

DC.



flaSh

m
etropolitan 

mall 

(metmall) 

bekasi selalu 

menyajikan 

pengalaman berkesan bagi 

pengunjung setianya. Seperti 

saat Ramadhan tahun ini.

Sepaket rangkaian acara 

menarik disiapkan untuk 

memberikan ekstra kenyamanan 

saat berbelanja. metmall bekasi 

menyadari bahwa kebutuhan 

berbelanja meningkat ketika 

Ramadhan dan menjelang 

Lebaran. untuk memanjakan 

pengunjung setianya, mall 

favorit keluarga bekasi ini 

Diskon hingga 70% bagi 
semua pengunjung setia. 

Kejutan istimewa bagi top 
spender!

late niGht sale 2017

ShoP 
and Win!

mempersembahkan diskon 

besar-besaran yang dikemas 

dalam momentum Late night 

Sale. 

Asyik berbelanja hingga larut 

malam diadakan pada 10 dan 

17 Juni 2017 mulai pukul 21.00-

24.00 Wib. Hampir semua tenant 

ikut berpartisipasi. tak hanya 

mereka yang menghadirkan 

koleksi fashion, tetapi juga 

makanan dan minuman. 

metmalovers bisa menikmati 

potongan harga hingga 70%. 

tak perlu khawatir biaya 

parkir membengkak, karena 

selama waktu tersebut metmal 

memberlakukan gratis parkir! 

Sensasi kemanjaan tersebut 

semakin sempurna dengan 

program lucky draw. Pengunjung 

yang telah berbelanja minimal 

Rp 500.000 dan posting poin 

metland Card berkesempatan 

mengambil lucky draw 

berhadiah voucher belanja 

tenant metropolitan mall bekasi. 

Program ini didukung m2, ta 

Wan, mint, Lee Cooper, klinik 

Gigi Senyum Ceria, urban 

& Co, Funworld, Gramedia, 

Celebrity Fitness, Salt & Pepper, 

Avenue, Advance, AH Resto 

& Cafe, bakmi Gm, PS, Steak 

21, Contempo, Hardware, the 

executive, Hava dan Gaudi, 

puncaknya, metmall bekasi 

memberi kejutan istimewa bagi 

para top spender. Pengunjung 

yang telah memiliki metland Card 

dan mencatat nilai pembelanjaan 

tertinggi malam itu berhak atas 

Samsung Galaxy S7. Shop and 

win metmalovers!

congratz pengunjung setia!

eriska, 34 tahun

top spender 17 Juni 2017

Selalu menyenangkan belanja 

di Metmall Bekasi. Apalagi 

dengan adanya Late Night 

Sale dan top spender. Sengaja 

datang sejak pukul 19.00 nih 

dan berburu belanjaan supaya 

bisa jadi pemenang. Mulai dari 

gadget, barang elektronik, barang 

kebutuhan sehari-hari, obat-obatan, 

makanan, Wah, banyak deh… 

Bahagia banget bisa menang! 

Terima kasih Metmall Bekasi…

Taufik Nurdiansyah, 28 Tahun

top spender 10 Juni 2017

Saya selalu mengikuti berita 

terbaru tentang Metmall Bekasi 

dari media sosialnya. Begitu tahu 

ada Late Night Sale, saya langsung 

berburu barang belanjaan. 

Alhamdulillah ini merupakan 

kemenangan yang kedua kalinya.

Barang-barang utama yang 

saya buru adalah elektronik dan 

gadget. Ini untuk keperluan pribadi 

dan kantor. Sukses terus ya untuk 

Metmall Bekasi.
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flaSh

r
angkaian Pesona 

Ramadhan 2017 

metropolitan 

mall (metmall) 

bekasi tak 

hanya diramaikan momentum 

Late night Sale. Pengalaman 

berbelanja pengunjung setia 

semakin berkesan dengan 

penampilan artis-artis papan 

atas indonesia juga acara 

menyenangkan. 

kegiatan diawali penampilan 

marawis dan tari zapin pada 2 

Juni 2017. Peragaan busana-

busana muslim terbaru 

diselenggarakan pada 3, 11 dan 

23 Juni 2017 yang bekerjasama 

Rangkaian acara 
menemani pengunjung 
berbelanja. Diramaikan 

artis papan atas dan 
agenda menarik lainnya.

pesona RaMadhan 2017

Berkah 
meriah

dengan tenant pendukung 

seperti Hardware, Lee Cooper, 

the executive, PS, Accent, 

Contempo, dan Hava. Para 

tenant tersebut juga memberikan 

voucher kepada pengunjung 

yang beruntung.

Pada 3 Juni 2017 acara 

diramaikan talkshow by Yasirli 

Salanda, Finalis Puteri muslimah 

indonesia 2016. Sementara pada 

4 Juni 2017 ada story telling 

by imam dan penampilan Hedi 

Yunus. 

Pada 9 Juni 2017, pengunjung 

dihibur tari saman dan musik 

gambus. keesokan harinya 

penampilan naga, Vokalis 

Lyla menggegerkan metmall 

bekasi. Aksinya membawakan 

lagu andalan grup band Lyla 

membuat pengunjung betah 

menonton sebelum mulai 

berburu barang belanjaan di 

momentum pertama Late night 

Sale. Rangkaian acara kemudian 

disusul talkshow bersama 

klinik Gigi Senyum Ceria dan 

dilanjutkan make up demo by Lt 

Pro pada 11 Juni 2017. 

Penampilan Arabian kabaret 

dan tari sufi menjadi agenda di 

16 Juni 2017. keesokan harinya, 

17 Juni 2017 Celebrity Fitness 

hadir menyapa pengunjung 

dengan demo Pt yang 

kemudian berlanjut dengan aksi 

panggung indah nevertari dan 

Late night Sale periode kedua.

Pengujung bulan Juni 

dimeriahkan dengan rampak 

bedug, hadroh, dan tari tanaura, 

belly dan kontemporer Dance 

serta penampilan Aladin musikal 

Show dan parade 1001 malam 

di awal Juli. Selama acara 

berlangsung, games asyik untuk 

seluruh pengunjung tak putus 

diadakan. 

Hadiahnya berupa voucher 

dari para tenant metmall bekasi. 

berkahnya meriah nih…
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Rp 249.000
Celana basket
Sport Station
metmall bekasi, Lantai 1

Rp 399.000
Sepatu basket
Sport Station
metmall bekasi, Lantai 1

Rp 249.000
Atasan Adidas 
Sport Station
metmall bekasi, Lantai 1

Rp 329.000
bola basket nike 
Gramedia 
metmall bekasi, Lantai 2

Rp 249.000
Pelindung Siku 
Gramedia
metmall bekasi, Lantai 2

Rp 299.000
Pelindung Lutut  
Gramedia
metmall bekasi, Lantai 2

Rp 245.000
Ring basket 
Gramedia
metmall bekasi, Lantai 2

Jump! Jump!
Dua tim bertanding memasukkan bola ke keranjang 
lawan. Kuasai 5 tekniknya.

i
nilah salah satu olahraga 

favorit penduduk Amerika 

Serikat, yup basket! 

terdiri atas dua tim yang 

bertujuan bertanding mencetak 

poin dengan memasukkan bola 

ke dalam keranjang lawan. 

Jumlah pemain setiap tim 

12 orang, 5 pemain utama 

atau starter, dan 7 lainnya 

merupakan pemain pengganti 

atau cadangan. Ada 5 teknik 

dasar dalam bermain basket, 

yaitu:

1. teknik dribbling

membawa bola menghindari 

lawan dan menyerang lawan. 

Dilakukan dengan memantul-

mantulkan bola dengan satu 

telapak tangan terbuka. Jangan 

menggunakan dua tangan dan 

jangan menggunakan tangan 

yang mengepal.

2. teknik passing

Gerakan melempar bola 

kepada teman yang masih 

dalam satu tim. Passing 

bisa dilakukan dengan 

menggunakan dua tangan atau 

satu tangan saja. tujuannya 

menjaga bola dari rebutan 

lawan dan menyusun serangan 

dengan terobosan matang atau 

gerak tipuan. 

3. teknik pivot

Pivot berarti tumpuan. 

biasanya digunakan untuk 

melakukan gerak tipu yaitu 

dengan cara menggerakkan 

badan dengan tumpuan salah 

satu kaki dengan kedua tangan 

yang menjaga bola dari lawan.

4. teknik shooting

Shooting disebut juga 

tembakan langsung ke 

ring untuk mencetak poin. 

Ada banyak cara untuk 

melakukannya. 

5. teknik Rebound

teknik dasar permainan 

bola basket yang bisa membuat 

tambahan poin dari lemparan 

temanmu yang gagal. Caranya 

dengan melompat tinggi pada 

saat bola memantul dari papan 

pantul yang dapat menambah 2 

poin untuk tim. Jump! Jump!

SPort
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t
ak lama lagi parade 

pahlawan besutan marvel 

Studios dan DC Comics 

bakal meramaikan 

bioskop indonesia. Sebelum 

menentukan mana yang mau 

ditonton yuk baca dulu referensi 

ceritanya.

Film salah satu superhero 

marvel Studios yang ditunggu-

tunggu adalah thor: Ragnarok. Sang 

tokoh utama, thor menghadapi 

malapetaka terpenjara di dunia lain 

tanpa palu dahsyatnya (mjolnir). 

ia harus berkejaran dengan waktu 

untuk kembali ke Asgard dan 

menghentikan Ragnarok, bagian 

dari mitologi Skandinavia yang 

menggambarkan kehancuran 

Asgard. 

namun petaka yang terjadi 

tak hanya itu. thor juga harus 

berhadapan dengan rekannya di 

Avenger—the incredible Hulk dalam 

sebuah kontes gladiator.

Lantas bagaimana dengan 

Justice League? Film ini bercerita 

tentang tokoh superhero komik 

DC batman dan Wonder Woman 

yang berinisiatif mempersatukan 

Pamungkas cerita legenda anak dewa. Cerita tak kalah menarik, 
persatuan superhero DC Comics untuk menumpas kejahatan.

hmm…nonton Yang 
mana Ya?

thoR: RaGnaRok Vs JUstice leaGUe

the MaGniFicent 
seVen: indonesia’s 
MaRine national 
paRks

thor: Ragnarok

sutradara
taika Waititi

penulis naskah 
Stephany Folsom, 
Jack kirby, Craig 

kyle, Stan Lee, Larry 
Lieber, Christopher 

Yost

produser
kevin Feige

pemain
Chris Hemsworth, 
tom Hiddleston, 
Jaimie Alexander 

Rumah produksi
marvel entertainment, 

marvel Studios

Justice league 
part one

sutradara
Zack Snyder

penulis naskah 
bill Finger dan bob 
kane, Joe Shuster, 
Jerry Siegel, Chris 

terrio 

pemain
Gal Gadot, Jason 

momoa, Amy Adams, 
Ben Affleck, Ezra 

miller, Amy Adams, 
J.k Simmons, Ray 
Fisher, Christina 

Wren, Henry Cavill, 
Jesse eisenberg 

Rumah produksi
Circle 4 

entertainment
DC Comics

DC entertainment

teman-teman pahlawan lainnya 

seperti Superman, Aquaman, Flash 

dan Cyborg untuk melawan kekuatan 

jahat. Darkseid yang berencana 

menghancurkan bumi dengan peledak 

dan akan memindahkan Apokolips ke 

bumi.

Hal ini berawal ketika seorang 

penjahat ingin menemukan mother 

box dan membawanya ke bumi. 

Para superhero berjuang keras untuk 

menemukan kotak tersebut agar tidak 

jatuh ke tangan musuh. 

Seorang penjahat kelas kakap 

bernama Steppenwolf yang tak 

lain adalah paman dari Darkseid 

memutuskan menemukan kotak itu 

dan menginginkan kekuatan luar biasa 

untuk menghancurkan para superhero 

dan peradaban di bumi. 

Waaah, bagaimana akhir dari 

cerita keduanya. nggak sabar pengen 

nonton keduanya nih! Cuss ke XXi 

metropolitan mall bekasi Lantai 2!

StorY

indonesia memiliki 55 

destinasi diving dan lebih 

dari 1.500 lokasi menyelam. 

keunggulan pariwisata bahari 

ini sudah mendapat pengakuan 

dari berbagai pihak. majalah Dive 

magazine pada Februari 2017 

lalu, telah menetapkan indonesia 

sebagai the most Popular Dive 

Destination 2017. 

Penasaran titik-titik 

menyelam eksotis di 

indonesia? baca buku 

The Magnificent Seven: 

indonesia’s marine national 

Parks yang baru diluncurkan 

kementerian Pariwisata. isinya 

menggambarkan keindahan 

taman nasional Laut di berbagai 

daerah yang konon dikenal 

sebagai sekeping surga yang 

jatuh ke bumi. Cari bukunya yuk 

di Gramedia metropolitan mall 

bekasi Lantai 2.

mengungkap 
Sekeping Surga 
di Bumi 

VS
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variasi bentuk. mulai dari 

simpul yang berputar sampai 

ke bentuk lurus, popular 

dengan nama tongkat 

pretzel. Sementara yang 

lunak biasa dibentuk seperti 

lambang love. 

mengikuti jaman, citarasa 

pretzel pun mengalami 

pengembangan. bentuknya 

dibuat lebih handy dengan 

berbagai varian rasa 

topping, sebut saja beberapa 

diantaranya karamel, cokelat, 

c
amilan yang 

satu ini 

tampaknya 

berhasil 

mengambil hati 

masyarakat indonesia. kita 

familiar melihat bentuknya 

seperti lambang cinta 

dengan rangkaian pilinan 

di tengahnya. Yaps, this is 

pretzel.

Pretzel biasanya disajikan 

fresh from the oven. Hangat-

hangat dengan wanginya 

yang khas. teksturnya yang 

agak keras tetapi empuk 

di dalam dengan citarasa 

gurih dan sedikit manis, 

membuatnya asyik dikunyah. 

Sembari bekerja, jalan-jalan 

mengitari mall, nonton acara 

televisi kesayangan, atau 

sebagai teman minum teh 

maupun kopi. nikmat juga 

disantap berteman soft 

drinks. 

Jenis camilan asal eropa 

dan Amerika (uS) ini ada 

dua. untuk versi keras telah 

dikembangkan ke beberapa 

reSto

kacang, keju, bahkan matcha.  

Di Amerika Serikat, 

sensasi mengunyah pretzel 

memberi pengalaman 

berbeda. Camilan sejenis roti 

ini bisa kita temukan dalam 

balutan yoghurt, permen 

manis yang berlapis coklat, 

strawberry, dan lainnya. Di 

beberapa daerah, pretzel 

juga disantap setelah 

mencelupkannya ke dalam 

mustard. konon ketika 

natal, variasi yang paling 

favorit adalah pretzel yang 

berselimut coklat. 

Pretzel juga umum 

ditemui di bagian selatan 

Jerman (Swabia, baden, 

dan bavaria), dan Swiss. 

Di tempat-tempat itu 

pretzel sering diiris secara 

horisontal lalu diberi 

mentega. masyarakat 

bavaria menyantap pretzel 

sebagai menu untuk sarapan 

dipadukan dengan saus sosis 

putih. 

Lantas bagaimana dengan 

di indonesia? Salah satu gerai 

makanan yang menawarkan 

camilan seru ini dan telah 

merambah tanah Air adalah 

Auntie Anne’s. Penasaran 

dengan rasanya? Sebelum 

berangkat ke Auntie Anne’s 

metropolitan mall bekasi 

Lantai Dasar, simak dulu 

artikel di halaman berikutnya. 

ngemil Seru
pRetzel

Memiliki jenis 
keras dan lembut. 

Citarasanya mengalami 
pengembangan seiring 

jaman.
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a
da daya tarik 

istimewa 

yang 

membuat 

mata 

selalu mengerling gerai 

Auntie Anne’s di lantai 

dasar metropolitan mall 

bekasi. tergoda wangi roti 

yang dipanggang dengan 

mentega, tanpa sadar langkah 

kaki menuntun masuk. 

tampaklah pretzel yang 

baru saja matang dan begitu 

menggoda untuk disantap. 

Pemandangan ini 

memang menjadi salah satu 

daya tarik di Auntie Anne’s. 

konsepnya adalah dapur 

terbuka sehingga semua 

proses dari pembuatan 

adonan, pembentukan 

pretzel dan pemanggangan 

dapat disaksikan langsung 

oleh pelanggan. Selain 

memberi keasyikan tersendiri, 

cara ini berhasil membuat 

penikmatnya semakin tergiur 

dengan pretzel yang disajikan 

fresh from the oven.

tampilan luarnya 

terlihat renyah, tapi coba 

gigit perlahan. kelembutan 

menyapa lidah Anda, 

menyeruak citarasa spesial 

Auntie Anne’s. tekstur 

crunchy di luar dan lembut 

di dalam ini diperoleh melalui 

teknik pemanggangan khas 

Auntie Anne’s.

Roti simpul itu disajikan 

dengan berbagai pilihan 

rasa. beberapa yang favorit 

diantaranya apple cinnamon 

sugar stix, original pretzel, 

cinnamon sugar, parmesan 

cheese dan pretzel dog.

Semua menu disajikan 

dengan mengutamakan 

kualitas produk dan rasa 

yang disajikan. inilah yang 

membuat butik roti tersebut 

termasuk dalam kategori high 

quality premium snack. 

Sedikit menengok ke 

belakang, keberhasilan Auntie 

Anne’s tentu tak lepas dari 

kegigihan sang pendiri yang 

bernama Anne F beiler. 

Hingga kini, Auntie Anne’s 

sudah ada di 30 negara 

dengan lebih dari 1400 toko 

di seluruh dunia. Sekitar 400 

lebih diantaranya berada di 

luar Amerika Serikat. 

Duh, jadi terbayang 

renyahnya pretzel dengan 

tekstur lembutnya di dalam… 

nom…nom… Yuk langsung 

Auntie Anne’s di metropolitan 

mall bekasi Lantai Dasar.

reSto

renyahnya 
lembut

aUntie anne’s

Menerapkan konsep dapur 
terbuka. Menjaga mutu 

makanan fresh from the oven.

apple cinnamon sugar stix

ini dia produk terbaru 

yang memadukan apel dan 

cinnamon sugar. menyajikan 

citarasa asam dan manis 

yang pas. Sst… Paket plus 

minuman lemonade hanya 

Rp 41 ribu. untuk harga 

satuan hanya Rp 28 ribu.

pretzel Favorit

original pretzel

merupakan menu utama 

dan andalan. untuk sensasi 

kombinasi rasa unik, pretzel 

ini bisa dipadukan dengan 

dipping menarik yaitu 

cheddar cheese dip, caramel 

dip, dan coklat dip.



B
ermain, bermain, 

dan bermain... 

inilah dunia 

kebahagiaan si 

buah hati. Gerak 

geriknya yang lincah membuat 

putra putri Anda memerlukan 

busana yang fleksibel sehingga 

mampu mengimbangi 

keaktifannya bergerak. 

Dukungan bahan berkualitas 

yang mampu menyerap 

keringat dengan baik juga 

dibutuhkan untuk melindungi 

si kecil dari kegerahan selama 

beraktivitas.

Cool kids hadir di 

metropolitan mall bekasi lantai 

2 untuk menjawab kebutuhan 

tersebut. menyediakan 

berbagai busana sehari-

hari, formil, maupun non 

formil untuk anak-anak 

Sahabat 
aksi
Diproduksi menggunakan 
bahan berkualitas. 
Melengkapi gaya busana si 
kecil.

koleksi barang yang 

dipersembahkan pun 

beragam. mulai dari 

kemeja, kaos, jaket, celana 

panjang maupun pendek 

dengan desain yang sesuai 

peruntukannya baik formil 

maupun non formil. Semua 

tersedia di satu toko. 

butuh aksesori? Yuk pilih 

bareng si buah hati agar 

terasa lebih menyenangkan. 

beberapa yang tersedia 

diantaranya topi untuk 

sang jagoan, atau kacamata 

trendi bagi si cantik. barisan 

sepatu-sepatu lucu pun siap 

menemani langkah-langkah 

mungil mereka. 

Semua hadir dengan harga 

yang bersahabat. Cool kids 

memang sahabat si buah hati 

yang siap membuatnya tampil 

lebih aksi setiap hari.

kidS Corner

berbagai usia. Diproduksi 

menggunakan bahan bermutu 

tinggi, elastis sehingga dapat 

mengikuti kelincahan si 

kecil bergerak dan mampu 

menyerap keringat dengan 

baik, sehingga sangat cocok 

untuk daerah tropis seperti di 

indonesia.

Desain yang up to date 

membuat ragam busananya 

digemari anak-anak. Salah 

satunya karena koleksi busana 

Cool kids sarat gambar 

tokoh superhero favorit 

mereka. Sebut saja karakter 

transformers, Spiderman, dan 

tokoh-tokoh superhero lainnya 

dari marvel, juga karakter 

princess.

cool kids

Rp 429.900
Celana Anak 
Perempuan

Rp 399.900
Dress Anak 
Perempuan
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Corak batik kini tak hanya ditemukan pada busana sist! Tas 

dan dompet pun tampil cantik dengan pola khas Indonesia ini. 

Fashionista tak perlu jauh-jauh mencarinya. Batik Keris 

Metropolitan Mall Bekasi mempersembahkan banyak koleksi 

dengan pilihan warna dan corak yang beragam. Asyik dan pas 

untuk dibawa jalan-jalan nih…

outfit ChiC

Batik Cantik

skirt Midi 
Jaguard pattern 
Rp 215.000

tunic cape pearl
Rp 175.000

tee knit Ring panel
Rp 215.000

tank knitted
Rp 155.000

shirt polkadot lampion
Rp 175.000

Barang bisa diperoleh di Batik keris, 
Metropolitan Mall Bekasi lantai 2

Barang bisa diperoleh di avenue, 
Metropolitan Mall Bekasi lantai 2

dompet tenun
kombinasi kulit
Rp 489.000

dompet 
sutera tenun 
kombinasi kulit
Rp 505.000

tas teratai 
katun cap
Rp 221.000

tas katun cap shibori 
kombinasi tenun
Rp 344.000

dompet tenun
kombinasi kulit
Rp 489.000

dompet tenun
kombinasi kulit
Rp 390.000

short pants 
Rp 99.000

Menyambut hari lahirnya Republik Indonesia, 

penampilan harus makin oke nih! Agar sesuai 

semangat kemerdekaan di bulan Agustus, yuk 

simak tema outfit kita kali ini: merah putih! 

Merdeka!

Semangat 
agustus

tas pakaian lipat 
katun cap
Rp 169.000

legging 
cut out
Rp 175.000
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trend

Selain seni batik, bangsa Indonesia juga memiliki seni kerajinan. Berangkat dari hal tersebut, Batik 

Keris merilis sebuah merek Keris Griya By Batik Keris. Desainnya unik dengan ciri khas kerajinan 

Nusantara.  Koleksi barangnya pun beragam. Mulai dari wayang klithik kayu klasik, box loper wayang 

sogan dan koleksi mug motif Kukilo Joyo dan masih banyak lagi. Cantik menghiasi dekorasi rumah, 

cocok juga untuk souvenir.

etnik menarik 

susi plate 
kotak kayu Batik
Rp 55.000

Box loper 
Wayang sogan
Rp 447.000

Wayang kelithik kayu
Rp 247.000

Mug Motif 
kukilo joyo
Rp 115.000 tray Roundol

Rp 169.000

nampan teratai kayu
Rp 133.000

Barang bisa diperoleh 
Batik keris, Metropolitan 
Mall Bekasi lantai 2

P
opularitas 

budaya indonesia 

semakin mendunia 

karena batik. 

terutama sejak 

mendapatkan pengakuan 

dunia pada 2 oktober 

2009 oleh unesco yang 

mengukuhkan batik sebagai 

intangible Cultural Heritage of 

Humanity asal indonesia.

Corak indah dan etnik 

membuat batik indonesia 

menjadi fashion items favorit 

semua kalangan, bahkan 

sering digunakan oleh tokoh 

dunia dan artis internasional. 

Sebut saja nelson mandela 

yang selalu memakai batik 

di setiap kesempatan acara 

kenegaraan yang dihadirinya, 

barack obama, Ratu 

elizabeth ii, kate middleton, 

beyonce, kim kardashian, 

Hwang mi Young (tiffany 

SnSD), bill Gates, Jessica 

Alba, tom Cruise, dan masih 

banyak lagi. Hasil kerajinan 

batik kayu indonesia pun 

telah menembus pasar 

mancanegara yaitu Asia, 

eropa, dan timur tengah.

kesenian batik di 

indonesia telah dikenal sejak 

kerajaan majapahit dan 

terus berkembang. Secara 

umum meluas di indonesia 

dan secara khusus di pulau 

Jawa setelah akhir abad ke-18 

atau awal abad ke-19. Hingga 

awal abad ke-20, batik yang 

dihasilkan merupakan batik 

tulis. batik cap baru dikenal 

sekitar tahun 1920.

Pembuatan batik dilakukan 

menggunakan canting atau 

mencetak dengan stempel 

dari perunggu sehingga 

disebut cap. tradisi membuat 

batik sendiri ada di berbagai 

negara, tetapi paling popular 

dari indonesia karena 

paling maju dalam bidang 

corak, teknik, dan kualitas 

pengerjaan. 

Hingga kini trend batik 

juga diimplementasikan pada 

kerajinan tangan nusantara. 

Yuk simak koleksi dari batik 

keris metropolitan mall bekasi 

di samping.

favorit dunia
Dikukuhkan sebagai Intangible Cultural Heritage of 

Humanity asal Indonesia oleh Unesco. Berawal dari 

keluarga kerajaan, merambah masyarakat luas.
S
ej

ar

ah
 Batik
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refreSh

1

2

3S
ore hari waktu 

paling pas 

menikmati 

secangkir teh. 

bersama sepiring kue, siap 

membuat pengujung hari 

Anda lebih menyenangkan.

Sesungguhnya teh 

memiliki lebih banyak peran 

daripada itu. Dirangkum dari 

berbagai riset, minuman 

yang satu ini bermanfaat 

banyak terhadap kesehatan 

Anda. Yuk simak beberapa 

diantaranya: 

Melepas lelah

Secangkir teh 

mengandung kafein jauh 

lebih sedikit dibanding kopi. 

Sebab itu, mengonsumsi 

teh dapat mengurangi lelah 

dan memperbaiki mood 

tanpa khawatir efek samping 

seperti gelisah, sulit tidur 

atau gangguan pencernaan.

bahkan secangkir teh 

hitam dikatakan dapat 

mengobati perasaan 

stress. Suatu penelitian 

menyimpulkan bahwa teh 

Teman baik kala sore. Berdampak positif untuk kesehatan. 

Tetap rapi dan cantik saat sibuk. Mudah 
ditata dan cepat.

ManFaat teh

MeMBentUk knot haiR koMBinasi

menyegarkan 
mood

Simple, Catchy

masalah rambut seringkali menjadi ‘drama’ dalam 

keseharian wanita karir. Anda mengalaminya? 

Penataan rambut knot hair (di indonesia biasa diseput 

dengan cepol) bisa menjadi solusinya jawabannya. bisa 

dilakukan untuk semua jenis rambut. Rapi, cepat, dan 

tetap cathcy lho! Simak tutorial ringkasnya.

buatlah kuncir kuda yang tinggi di atas 

kepala. kemudian sisakan sedikit bagian 

rambut dari yang diikat tersebut, untuk 

dikepang dan kunci dengan ikatan. 

1

3
Sasak bagian rambut 

yang banyak untuk 

mendapatkan volume yang 

sesuai. tujuannya agar 

cepolan rambut terlihat 

lebih penuh dan menarik. 

Langkah ini tidak perlu 

dilakukan bila rambut Anda 

sudah tebal atau memang 

mengembang.

2

hitam benar-benar membantu 

dalam mengurangi kadar 

hormon stres pada partisipan 

studi. 

Mengurangi Risiko serangan 

Jantung dan stroke

kandungan polifenol 

pada teh dapat membantu 

menurunkan kadar kolesterol 

dan tekanan gula darah, 

yang merupakan salah satu 

penyebab dari penyakit 

jantung dan stroke.  minum 

teh bisa membantu menjaga 

arteri tetap halus dan bebas 

sumbatan. 

Sebuah studi di belanda 

menemukan bahwa orang 

yang minum teh setidaknya 

2-3 cangkir teh  setiap hari 

berisiko 70% lebih rendah 

terkena serangan jantung 

fatal daripada mereka yang 

tidak.

Melawan Radikal Bebas

teh memiliki kandungan 

oRAC (oxygen radical 

absorbance capacity) cukup 

tinggi. Dapat menghancurkan 

radikal bebas, pemicu 

berbagai penyakit seperti 

kanker dan degenerasi saraf. 

terbukti dapat mencegah 

berbagai penyakit berbahaya 

dalam tubuh. namun tetap 

harus memperhatikan dosis 

yang tidak berlebihan.

4
Putar bagian rambut (bagian yang 

dikepang tetap dibiarkan terurai) 

mengelilingi dasar kuncir kudamu. 

kunci ujungnya dengan jepit rambut. 

Gunakan jari untuk meratakan 

sanggul tersebut. tarik rambut agak 

keluar bila perlu (sesuai selera).

Sebagai penutup, lilitkan 

kepangan mengelilingi cepolan 

rambut yang sudah dibentuk. 

Rapikan agar terlihat cantik 

dan gunakan jepitan rambut 

untuk menguncinya. bisa 

pula sematkan kep cantik 

di pengujung kepang untuk 

menghias cepolan rambut.

6Yup, you ready to go sist!

5
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data tenant metroPolitan mall BekaSi

A & Q   Lt.3 28
Cherry   Lt.3 19 II
Cindy Gift Shop Lt.1 1
Cindy Gift Shop Lt.3 07 II
D’Paris  Lt.3 - IU 
Fans Accessories Lt.1 42
Loly Poly  Lt.1 07 II
Love Poly  Lt.3 12 II
Love Style  Lt.3 - IU 
Naughty  Lt.3 21 II
Stroberi  Lt.3 20 II
Thetanea   Lt.1 06B
Twin Star  Lt.3 - IU 
Yayang Acc  Lt.3 08 II

ACCESSORIES 
& GIFT 

FOOD & BEVERAGE
A&W  Lt.2 37
A&W  Lt.3 30
AH Resto & Café Lt.2 38
Auntie Anne’s Lt.Dasar 02 A
Bakmi GM  Lt.2 15A II
Bakso Lapangan Tembak Lt.3 25
Bamboo Dimsum Lt.2 36A
Baskin Robbins Lt.D-IU 
BMK  Lt.2 26-30
Bread Talk  Lt.Dasar 28-29
Chatime  Lt.Dasar Lt.D-IU
Café Croissant Lt.2 33
Diary Queen  Lt.Dasar-IU 
Domino Cake Lt.Basement BS-IU-03
Dum Dum Thai Lt.3-IU II 
Dunkin Donuts Lt.Dasar 02-03, 14 II
Es Teller 77  Lt.2 17-18
Gokana Ramen & Teppan Lt.3 14 II
Hanamasa   Lt.3 32
Helda’s  Lt.Basement 
Hokben  Lt.2 35
Hop-Hop Bubble Tea Lt.3-IU 
Hop-Hop Bubble Tea Lt.3-IU II 
Ichiban Sushi Lt.3 15B II
Ichigo Crepes Lt.1-IU II  
J.Co Donuts & Coffee Lt.Dasar 21-22
KFC  Lt.Dasar 23A
La Crepes & Juice Lt.D-IU 
Mochi-mochi Lt.Basement 
Ola-ole  Lt.Basement BS05
Panpan Tamago Lt.3-IU 
Pan and Flip  Lt.2 40
Papabunz  Lt.2 35
Pizza Hut  Lt.2 32
Platinum   Lt.1 09 II
Red Suki  Lt.2 34
Solaria   Lt.3 15A II 
Starbucks   Lt.1 48
Steak 21  Lt.2 36
Sushi Box  Lt.2 35A II
Tawan   Lt.2 01-03 II
Texas Chicken Lt.1 47
Tous les Jour Lt.Dasar 50
Wendys   Lt.2 39
Yogen Fruz  Lt.D-IU 

DEPARTMENT STORE
Matahari Dept. Store Lt.D & 1 45

ENTERTAINMENT 

FACILITY

 FASHION

Celebrity Fitness  Lt.3 24-25 II
Cinema XXI  Lt.2 42
Fun World  Lt.3 33-33A
Pirates & Caribbean Lt.3 13 II
Princess Syahrini-Karaoke Lt.5 

Galeri PMI (Unit Donor Darah) Lt.3 19
Kantin Karyawan Lt.3 
Mushalla  Lt.Bsm, 
  3 & P4A 
Nursery Room Lt.3 

3 Second  Lt.1 16-17 II
Arnold Palmer Lt.Dasar 09 II
Avenue  Lt.2 03
Batik Keris  Lt.1 13 II
Colorbox   Lt.Dasar 42
Contempo   Lt.1 14
Gaudi   Lt.1 34-35
Giordano  Lt.Dasar 17A II
Hammer  Lt.Dasar 10-11
Hardware  Lt.2 12A- 14
Hava  Lt.1 07-08
Harry Martin  Lt.Dasar 03-04 II
House of Rider Lt.Basement BS01
Hush Puppies Apparel Lt.1 18-19
Jackerton  Lt.1 11
Kent and Crew Lt.Dasar 05 II
Korz  Lt.1 32-33
L.tru  Lt.2 19
Lea Jeans  Lt.Dasar 18
Lee Cooper  Lt.Dasar 15 - 16
Lisa Butik  Lt.1 28
Logo  Lt.Dasar 49
M2  Lt.Dasar 07
Magnolia  Lt.2 04
Manzone  Lt.Dasar 11 II
Meccanism  Lt.3 18 II
Minimal  Lt.Dasar 24B II
Minoshe  Lt.1 20-21 II
Nathalie & Flyman Lt.3  29
Number 61  Lt.Dasar 24 II
Oregano  Lt.1 13A-15 II
OXA  Lt.1 20-21
Point Break  Lt.Dasar 13 II
Pojok Busana Lt.Dasar 46
Polo By Ralph Lauren Lt.Dasar 34
Poshboy  Lt.1 18
PS  Lt.Dasar 08-09
Ranti  Lt.1 22-23
Salt & Pepper Lt.1 06
She  Lt.Basement BS02
Sox Gallery  Lt.1 05 II
The Executive  Lt.Dasar 04-06
Tirajeans  Lt.1 19
Valino   Lt.Dasar 40-41

BANK, ATM 
& MONEY CHANGER 
ATM BCA  Lt.Dasar 47B
ATM Bukopin Lt.Dasar 15 II
ATM BTN  Lt.2-IU 
ATM CIMB Niaga Lt.Dasar 
ATM Maybank Lt.Dasar 
ATM OCBC NISP Lt.Dasar 15 II
Bank Danamon Lt.Dasar 25
BIT Money Changer Lt.Dasar 47A
CIMB Niaga  Lt.Dasar 26-27
Citibank  Lt.Dasar 1
Galeri ATM BNI   Lt.Dasar 15 II
Galeri ATM BRI Lt.Dasar 15 II
Galeri ATM Mandiri  Lt.Dasar 15 II

COSMETIC, SALON 
& PHARMACY
Bahagia Kosmetik Lt.1 03
C & F Parfumery Lt.Dasar 10 II
Century Health Care Lt.Dasar 19-20
Erha Apothecary Lt.3 5-6 II
Guardian  Lt.Dasar 23 II
Johnny Andrean Lt.1 37 II
Johnny Andrean Lt.2 20-21
Johnny Andrean TC Lt.3 35
Kiddy Cuts  Lt.3 28 II
Klinik Gigi Senyum Ceria Lt.3 26
Lutuye Salon  Lt.2 04 II
Martha Tilaar  Lt.1 17
Mazz Barber Shop Lt.3 22-23 II
Peter F. Saerang Lt.1 15-16
Ratna Dewi Skin Care Lt.3 18
The Body Shop Lt.Dasar 31-32 
The Face Shop Lt.Dasar 20 II
WL Waxing  Lt.3 09 II

BOOK & STATIONARY
Gramedia  Lt. 2             41

HOUSE HOLD 
& ELECTRONIC, 
HEALTHY
ACE Hardware Lt.Dasar 12 II
Advance  Lt.2 22
Electronic City Lt.1 08 II
Informa Furnishings Lt.1 & Lt.2  10 II & 15 II
Inovation Store Lt.2 23
Shaga   Lt.1 29-30 II
Sweet Dance  Lt.2 10

HP, GADGET & COMPUTER
ABS Cell  Lt.2 17
Absolut Cell  Lt.2 24 II
Asia Cell  Lt.2 29B II
Awensindo Cell Lt.2 09A II
Bos Cell  Lt.2 26 II
Connect Cell  Lt.2 12 II
Dunia Cell  Lt.2 22 II
Erafone  Lt.2 30 II
Erafone Megastore Lt.3 3-9
Euro Cell  Lt.2 29A II
G2 Game& Gadget Station Lt.2-IU 
Gadget Corner Lt.2-IU 
Galeri Gagdet.Com Lt.3 20-21
Global Teleshop Lt.2 08 II
IBox  Lt.1 24-25
Kevin Cell  Lt.2 10A II
Mega Ponsel  Lt.2 06A II
Megafon  Lt.3 12B,14
Metro Cell  Lt.2 32 II
Meysia Cell  Lt.2 09B II
Mitra Ponselino Lt.2 21 II
MM2 Cell  Lt.2 11 II
Mocha-Mocha Cell Lt.2 27A II
Moshi-Moshi Cell Lt.2 31
Nokia  Lt.2 05-06
Oke Shop  Lt.2 20 II
Perfect Station Lt.2-IU 
Rainbow  Lt.2-IU 
Rappang Store Lt.2 28 II
Rappang Store Lt.3 22-23
Roman Cell  Lt.2 10B II
Samsung   Lt.3 10-11
SCC Smartcom Lt.2 33 II
Selular Shop  Lt.2 32A II
Sentra Ponsel Lt.3 15
Sentra Ponsel Lt.2 18-19 II
Sentra Ponsel Lt.2 23 II
Sentral Komputer Lt.2 16 II
Star Cell  Lt.2 25 II
Telesindo Shop Lt.3 12A
Wellcomm  Lt.3 16-17 II

101 Shoes  Lt.1 36
Adidas Neo  Lt.1 12-13
Aris Shoes & Bags Lt.1 39
Bata  Lt.1 37-38
Body Pack  Lt.1 02-03 II
Charles & Keith Lt.Dasar 17B II
Eiger  Lt.3 16-17
Elizabeth   Lt.Dasar 02 II
Export   Lt.1 11-13B II
Gabino  Lt.3 27
Hush Puppies Lt.Dasar 43
Kickers  Lt.Dasar 38
Marie Claire  Lt.Dasar 21-22 II
Pasar Baru  Lt.1 32 II
Sport Station  Lt.1 27-28 II
The Athelete’s Foot Lt.Dasar 36-37
Urban & Co.  Lt.2 15-16
Vizzano  Lt.1 40
Yongki Komaladi Lt.1 35 II

SHOES & BAGS

METLAND GALLERY
Metland Gallery Lt. 3 31

KIDS FASHION & TOYS
Alilac Terrace Lt.Basement BS03
Baby’s Smile  Lt.3 26
Cartoon n Cartoon Lt.2 11
Cool Kids  Lt.2 09
Curly  Lt.2 12
Figure Land  Lt.3-IU II 
Just For Kids  Lt.1 19 II
Kid Wish  Lt.1 02
Kids Icon  Lt.1 31
Kidz Station  Lt.1 25-26 II
Kitty Land  Lt.Dasar 17
Michelle  Lt.1 06 II
Nathalie Kids  Lt.3-IU 
Osh Kosh B’ Gosh Lt.Dasar 33

PHOTOS , MUSIC 
& HOBBIES
Harika Music  Lt.1 07
Simura  Lt.2 07 II
Zona Digital  Lt.2 34 II

REFLEXOLOGI
Nakamura  Lt.3 27

SUPERMARKET
Superindo  Lt.Dasar 23B

TELEKOMUNIKASI
Galeri Indosat Oredoo Lt.Dasar 51
Galeri Smart  Lt.2 05 II

TEXTILE
Mulia Textile  Lt.2 24-25 

TOUR & TRAVEL
Dwidaya Tours Lt.2 06 II
Garuda Indonesia Lt.Dasar 

JEWELLERY, WATCHES, 
OPTIC
Berlian Arloji  Lt.Dasar 39
Citra Arloji  Lt.1 08
Gold Mart  Lt.Dasar 19 II
Lily Kasoem Optikal Lt.1 09-10
Mulia Jewellery Lt.1 07
Olivia Jewellery Lt.1 04
Optik Melawai Gallery Lt.Dasar 12-14
Optik Seis  Lt.Dasar 35
Optik Tunggal  Lt.Dasar 06-07
Surya Arloji  Lt.1 43
Swatch  Lt.1 05
Time Square  Lt.1-IU 
Toko Mas Glory Lt.1  22-24 II
Toko Mas Internasional Lt.1 41
Unitime  Lt.1-IU 
Watch Engine Lt.Dasar 08
Watch Line  Lt.Dasar 18 II

Wacoal  Lt.1 06A II
Wrangler   Lt.1 29-31

Cars Beauty Care Lt.Basement 
Accurate  Lt.Basement BS06
Duplikat Kunci Lt.Basement 

SERVICE




