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Assalamualaikum! Gak kerasa ya kita

sudah memasuki Bulan Suci Ramdhan

tentunya banyak sekali seputar Bulan

Ramadhan yang menarik untuk di ulas.

Newsletter vol. 10 edisi Mei-Juli 2019 ini

kami akan membahas tentang Ramadhan

Fair yang rutin kami gelar setiap tahunnya

di Jatos, lalu juga akan ada tips hijab style

sebagai referensi kalian buat acara buka

puasa bareng sekaligus daily hijab yang

simple, promo-promo selama bulan

ramadhan, serta tips-tips menarik seputar

mudik lebaran. Selain tentang ramadhan

dan lebaran, kami juga akan membahas

tenant-tenant baru yang hadir di Jatos

seperti salah satunya adalah Ace

Hardware, serta film-film menarik yang

akan tayang di bulan Mei-Juni-Juli ke

depan. Terakhir tidak lupa kami ucapkan

mewakili tim Redaksi dan juga seluruh

Manajemen Jatos Selamat menunaikan

ibadah puasa dan Selamat Hari Raya Idul

Fitri mohon maaf lahir dan bathin. So,

selamat membaca Newsletter vol. 10!

Happy shopping.
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Jatosphilia.. musim mudik telah tiba nih, kira-

kira kalian mudik kemana? 

Jawa barat.. Jawa Timur atau Jawa Tengah..

Ngomong-ngomong tentang mudik, ada yang

tau ga apa itu mudik?? 

Kata mudik identik dengan perayaan hari raya

umat muslim di Indonesia, akan tetapi arti yang

sebenernya yaitu mudik berasal dari singkatan

kata bahasa Jawa “Mulih Dhisik” atau pulang

sebentar ke kampung halaman, kota atau

negara asal. Tapi sekarang mudik sudah

menjadi salah satu tradisi khas lebaran di

Indonesia.

Nah.. Biasa bagi perantau atau pekerja migran,

tradisi mudik dan berkumpul bersama sanak

saudara menikmati kebersamaan hari Raya

Idul Fitri menjadi momen yang sangat dinanti-

nantikan. 

1. Periksa Kondisi Kendaraan.

2. Hindari Mengangkut Penumpang Melebihi

kapasitas kendaraan.

3. Bawa Uang Tunai yang Cukup, hati-hati kena

rampok :D

4. Bawa Makanan dan Minuman yang Cukup,

tapi sesuai niat yaa puasanya jalan terus :D

5. Aktifkan GPS atau bawa peta (peta Dora).

6. Patuhi Lalu Lintas, biar gak kena tilang yaa.

7. Istirahat saat kelelahan.

 Daaaan yang paling penting adalah awali

dengan bersdoa serta utamakan keselamatan,

kalau pribahasa bilang sih “Biar Lambat Asal

Selamat”. Semoga mudik tahun ini aman,

nyaman, lancar dan selamat hingga tujuan

kalian guysss.. Selamat Mudik^^

T R A D I S I  M U D I K  L E B A R A N

Tips persiapan mudik
Lebaran 



GOG I

KOREAN

BARBEQUE

Kabar gembira nih buat korean

food lovers. Sekarang kalian bisa

menikmati sajian korean bbq

yang lezat dan nikmat di GOGI

HOUSE JATINANGOR TOWN

SQUARE LT. 2 (samping D’Cost).

Menu-menu yang ada di Gogi

sangat cocok loh dengan lidah

orang Indonesia, dijamin bikin

kamu ketagihan deh. Pilihan

daging bbq Gogi House ada 4

macam pilihan, yaitu Bulgogi,

Wosamgyup, Dark Bulgogi dan

Beef Sausages. Yang bikin

berbeda dari ke empat pilihan

daging tersebut ada pada jenis

daging dan sausnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Selain menu daging, ada juga

empat pilihan menu soup dan

noodles nya juga loh. Disini kalian

bisa melakukan self service untuk

menikmati menu-menu di atas,

kalian tinggal menyalakan

kompor dan kalian bisa mulai

memanggang atau merebus

menu korean bbq yang kalian

pilih.
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KOPI JANJI JIWA
Kopi memang selalu menjadi teman yang tepat

untuk menemani hari-hari kamu. Kini kopi tidak

hanya dinikmati oleh orang tua, namun kopi

juga menjadi minuman yang selalau dicari oleh

anak-anak muda milenial masa kini. Nah..

sekarang saat nya kamu mampir ke kopi Janji

Jiwa yang baru saja membuka jilid barunya di

Jatinangor Town Square LT.2 tepatnya di semi

outdoor Food Industry . Disini kamu bisa

menikmati pilihan kopi lokal indonesia dengan

penyajian yang kekinian. Soal rasa, kopi Janji

Jiwa menawarkan berbagai pilihan varian kopi

mix tanpa menghilangkan cita rasa kopi itu

sendiri. Beberapa pilihan menu kopi yang bisa

kalian pilih yaitu Es Kopi Susu, Es Kopi Pokat,

Cocopresso dan banyak lagi pilihan menu kopi

yang lainnya
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Nggak perlu jauh-jauh pergi ke Kupang untuk

dapat menikmati daging asap yang merupakan

makanan khas Indonesia bagian timur ini,

karena sekarang telah hadir Sei Sapi Bubulae di

Jatos LT 2 tepatnya di semi outdoor Food

Industry. Di Sei Sapi bubulae kalian bisa

menikmati sajian premium smoked beef dengan

berbagai varian sambal pilihan, yaitu sambal

matah, sambal rica, sambal ijo dan sambal luat.

Nongkrong bersama teman, keluarga atau

orang terkasih akan terasa seru sambil

menikmati nasi atau mie sei sapi. Jika kalian

bosan dengan sajian nasi biasa, kalian juga bisa

order menu nasi goreng sei sapi dengan rasa

rempah yang bikin kamu mau mau lagi.

SEI SAPI BUBULAE
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Pembukaan store baru memang selalu identik

dengan diskon yang besar- besaran termasuk

pada Grand Opening Ace Hardware kali ini.

tentunya banyak diskon menarik dan harga

khusus yang hanya bisa di dapatkan di Ace

Hardware Jatos. So, segera penuhi kebutuhan

rumah  tangga Jatosphilia hanya di Ace

Hardware Jatos

Jangan sampai kelewatan yaa.

 

Hadirnya tenant anchor seperti Ace Hardware ini

tentunya kami selaku Manajemen Jatos

mengharapkan agar Jatos Mall selalu

menghadirkan sesuatu yang up to date dan

tentunya sesuai dengan kebutuhan para

pengunjung setia Jatos. Semoga kami selalu

memberikan pelayanan terbaik dan dapat

memenuhi kebutuhan customer dengan tenant-

tenant pilihan terbaik yang kami hadirkan. 

ceremony yang mereka siapkan, beberapa

rangkaian dari ceremony tersebut adalah

sambutan dari kedua belah pihak (Ace

Hardware dan Jatos), lalu penampilan tari

seni budaya, juga yel yel dari staff karyawan

Ace Hardware. Dan yang paling utama dari

acara ceremony ini adalah pengguntingan

pita untuk meresmikan secara simbolis

bahwa Store Ace Hardware telah resmi

dibuka dan bisa langsung di kunjungi oleh

seluruh pengunjung Jationangor Town

Square.

Grand Opening tentu saja menjadi hal

yang menarik bagi seluruh pengunjung

Jatos yang sudah lama menunggu

kehadiran tenant yang menyediakan

perlengkapan rumah tangga secara

lengkap dan berkualitas.

NOW         IS A 
PART OF JATOS

 

Finally setelah perjalanan yang cukup

panjang untuk menunggu tenant terbaru

kita satu ini, akhirnya pada tanggal 3 Mei

2019 Ace Hardware melakukan Grand

Opening nya. Opening dimulai dengan 
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CAMERA STORE
Di era digital, foto merupakan sesuatu yang sering dilakukan. Mulai dari sekedar selfie, hobi,

hingga jadi profesi. Seiring berkembangnya jaman saat ini kamera adalah salah satu alat
elektronik yang menjadi kebutuhan serta lifestyle kebanyakan orang, terutama anak muda.
Senang sekali akhirnya Jatos punya tenant yang menjual kamera dan aksesories nya secara

lengkap. Kalau mungkin sebelumnya pengunjung Jatos yang punya kebutuhan tentang kamera
atau ingin membeli barang barang seputar kamera harus pergi ke Bandung, saat ini pengunjung

setia Jatos bisa langsung datang ke island Camera Store yang ada di lantai FF (First Floor)
tepatnya di depan toko D&Y. 

 
 



simple hijab daily!
TIPS HIJAB

ZONA MODE
Menyediakan bermacam hijab, inner, ciput, pashmina,

voal dll untuk kebutuhan sehari-hari sampai dengan
acara spesial seperti Hari Raya Lebaran

Kunjungi toko aneka hijab lengkap di Jatos

GFC-06,03



simple hijab daily!
TIPS HIJAB

ZONA MODE
Menyediakan bermacam hijab, inner, ciput, pashmina,

voal dll untuk kebutuhan sehari-hari sampai dengan
acara spesial seperti Hari Raya Lebaran

Kunjungi toko aneka hijab lengkap di Jatos

GFC-06,03



Ree Connectevo Women 
Rp. 699.000 

!

HAPPY IFTAR 
HAVE A BLESSED 

RAMADHAN 
 



T E N A N T  P R OM O  R A M A D A N



T E N A N T  P R O M O  R A M A D H A N

J A T I N A N G O R  T O W N  S Q U A R E  
S F  I S L A N D - 0 1  F O O D  I N D U S T R Y  
 



SHOWBIZZ 

Liburan santai di Eropa Peter Parker berbelok ketika Nick Fury tiba-tiba muncul di kamar hotelnya. Parker segera mendapati 

dirinya mengenakan setelan Spider-Man untuk membantu Fury menghentikan Mysterio jahat dari mendatangkan 

malapetaka di seluruh benua. Saga para superhero pembasmi kejahatan tersebut akan berlangsung di film Spider-Man: Far 

From Home yang tayang pada tanggal 2 Juli 2019 mendatang. 

 

 

 

 

ALADDIN

Aladdin (Mena Massoud) adalah
penjahat jalanan baik hati. Ia akan

bersaing dengan Jafar (Marwan
Kenzari) seorang penyihir jahat untuk

memperebutkan lampu ajaib yang
memiliki kekuatan membuat

keinginan terdalam mereka menjadi
kenyataan.

SINGLE PART 2 

Film ini juga melibatkan beberapa
pemain seperti, Annisa Rawles
(Angel), Yoga Arizona (Johan),

Ridwan Remin (Nardi), Arif
Muhammad (Arya), Mentari Novel

(Alika). Bagaimana kisah Ebi
mencari cintanya sebelum ulang

tahunya yang ke 30? Saksikan film
Single Part 2 milik Raditya Dika
yang akan tayang pada Lebaran

2019.

PIKACHU 

Tim Goodman (Justice Smith) harus
bekerja keras setelah ayahnya Harry
Goodman hilang pasca mengalami
sebuah kecelakaan mobil. Dalam

penyelidikannya, Tim bertemu dengan
Detective Pikachu (Ryan Reynolds).

Keduanya bekerjasama mengungkap
hilangnya Harry.
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