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Selamat Tahun Baru 2019!, Newsletter vol. 09 edisi Februari - April
2019 ini kami lebih banyak membahas tentang sesuatu yang baru
yang ada di Jatos. Di bulan Desember 2018 kemarin Jatos melakukan
tranformasi Foodcourt dengan merelokasi secara keseluruhan dengan
membuat konsep serta suasana yang baru. Selain Foodcourt yang
baru kami juga mengulas tenant baru, event Jatos, promo tenant,
serta menginformasikan sesuatu yang baru pula di 3 bulan kedepan.
Untuk itu kami dari team redaksi Newsletter Jatos berharap
Newsletter ini bisa dibaca oleh para pengunjung setia Jatos sebagai
informasi yang lengkap dan juga sebagai sarana promosi tenant.
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Jatos with Teras Musik 100% Indonesia
Haiii Jatosphilia.. di awal tahun baru
ini, kita mempersembahan acara
musik yang keren nih. Kita udah rutin
mengadakan acara tersebut dalam
setiap tiga bulan satu kali dan pada
kali ini lebih tepatnya tanggal 17
Januari 2019, kita sudah
menyelenggarakan acara Jatos 100%
Indonesia with teras musik bersama
Studio East Radio . Ada banyak
bintang tamu pada acara tersebut,
diantaranya ada Annandra, Nidiya
Valensia, Syafira Febriana, Nubica,
Crystal Boys, dan tentunya ada band
yang ngehits di Bandung nih yaitu The
Titans yang mempersembahkan 4
lagu terkece yang mereka miliki dan
memberikan aksi panggung yang
enerjik juga lho.
So.. buat Jatosphilia yang ketinggalan
aksi panggung mereka, tunggu
persembahan musik yang akan
kembali pada tiga bulan mendatang
yaaa. Jangan sampai ketinggalan atau
kelupaan lagi ya guys!

Pertunjukan
Barongsai
Memasuki bulan Februari biasanya identik dengan
perayaan imlek. Jatos menghadirkan pertunjukan
barongsai secara rutin setiap tahun nya untuk
menyemarakan Tahun Baru Imlek 2570, dan tahun
ini Jatos bekerjasama dengan Lion Dance united
akan menghadirkan kembali pertunjukan
Barongsai. Pertunjukan Barongsai ini selalu
ditunggu tunggu oleh para pengunjung terutama
para anak-anak yang sangat antusias untuk
menonton pertunjukan Barongsai ini. Catat ya
tanggalnya acara pertunjukan barongsai ini akan
diselenggarakan 2 kali yaitu Hari Sabtu 02
Februari 2019 dan hari Senin 11 Februari 2019.
Acaranya dimulai dari jam 2 siang di area Atrium
utama di lantai LGF nih. Jadi jangan sampai
kelewatan kemeriahan perayaan Tahun Baru Imlek
di Jatos yaa.. Gong Xi Gong Xi ^.^

celebrete Chinese new year with us!

AMAZING
ACROBATE LION
DANCE
02 FEBRUARI 2019

& 11 FEBRUARI 2019

14.00 WIB
ATRIUM LGF JATOSMALL
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Chit Beauty
Kunjungi langsung salon kecantikan Chit Beauty di lt LGC15-07. Disini kalian bisa mencoba
perawatan bulu mata extetion, sulam alis, totok wajah, sampai meni pedi. Kalian bisa liat
sendiri kan gimana cute nya salon Chit Beauty ini, tunggu apalagi langsung datang ke Chit
Beauty yaa...

Qaereen Boutique
Trend busana muslim wanita makin hari seakan
akan tak pernah ada habisnya, mulai dari
abaya, gamis kekinian, hingga pakaian muslim
kasual masih jadi primadona kaum wanita
masakini, nah Jatos juga ga mau kalah nih, kita
menghadirkan tenant baru yang yaitu.
QAEREEN BOUTIK hadir di Lantai GF A 02-03
untuk memenuhi kebutuhan berbelanja kalian..
hehe.. Selamat berbelanja !!!
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COMING SOON!
Jatinangor Town Square
FF ( First Floor) FFD01
on April 2019

Jaco TV Shopping
Kalian pasti sudah sering mendengar nama
Jaco Tv Shopping kan? Yap.. Kita sering lihat
Jaco Tv Shopping kerap memberikan diskon
dan penawaran menarik saat siaran di
televisi. Ga hanya di televisi, kamu sekarang
sudah bisa lihat produk-produknya langsung
loh karena Jaco Tv Shopping sudah buka di
Jatinangor Town Square. So.. Jangan sampai
lupa kunjungi Jaco Tv Shopping ya untuk
menemukan peralatan canggih. Mulai dari
treadmill, rope bike, magnet bike, air walker,
home gym, hydrogen water cup, multi kitchen
set, juicer, rocking chair, cervical pillow,
sandal terapi, setrika wajah dan beragam
produk dengan teknologi terkini tersedia
dengan lengkap

3

JATOS NEW TENANT / NEWSLETTER 09 / FEBRUARI - APRIL 2019

KOMA CHEESETEA SI
MINUMAN KEKINIAN
Jangan pernah bosan kulineran di Jatinangor
Town Square ya! Karena semua makanan dan
minuman yang lagi hits pasti bisa kalian
temukan di sini. Salah satunya Koma Cheese
Tea! Yuhuu! Minuman keju yang lagi di gemari,
terutama oleh kaum milenial ini sudah hadir di
Jatinangor Town Square. Lokasi nya di SFISLB05 (depan Cinema21). Pada dasarnya cheese tea
adalah minuman teh buah atau teh susu yang
dipadukan dengan busa keju di bagian atas. Cara
paling kekinian untuk menyeruputnya adalah
secara langsung, tanpa bantuan sedotan. Kalau
sudah muncul kumis keju di bibir, barulah
khatam ritual minum cheese tea kita. Penasaran
kan pasti sama rasanya?! Makanya jangan
sampe kelewatan cobain kelezatan dan keunikan
the best topping cheese and macchiato in town
ini ya! Dijamin super enaaak buktikan sendiri
rasanya…

KABOBS PREMIUM KEBAB
KHAS TURKI
Akhirnya Kabobs Premium Kebab hadir di Jatos. Siap-siap
tergoda dengan aromanya karna setiap melewati outlet
Kabob di lt FF Ext A03,05 kalian pasti mencium aroma
daging panggang yang bisa menggugah selera.
Kabobs merupakan sala satu kebab populer di Bandung
dengan konsep kekinian. Lihat saja kemasannya, anak
muda banget, kan? Kebab Kabobs berisi irisan daging sapi
panggang, bawang bombai, dan keju. Daging panggangnya
memiliki tingkat kematangan yang pas, terus aromanya
wangi menggugah selera makan dan kejunya tidak pelit.
Terus, kalau kalian mau nambah additional saus juga bisa.
Di sini sausnya bukan cuma saus sambal dan tomat saja,
loh, ada saus barbeque juga. Tidak hanya Kebab nya saja,
mereka juga menyediakan minuman segar khas buatan
mereka sendiri yaitu Greenchy, sangat cocok dipadukan
dengan Kebab nya. Daripada ngiler dan cuma ngebayangin
aja mendingan langsung datengin outletnya ya di Jatos.
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HANGOUT DI
YOSHINOYA JATOS

Nikmati santapan kuliner khas Jepang bersama Teman dan Keluarga Anda

MENCICIPI NIKMATNYA JAPAN'S
NO. 1 BEEF BOWL
Yoshinoya. Salah satu restoran asal Jepang yang
terkenal dengan Beef Bowl-nya ini tentu sudah tidak
asing lagi di kalangan pecinta kuliner khas Jepang.
Yoshinoya sendiri adalah restoran Beef Bowl yang
didirikan di Tokyo pada tahun 1899. Menu utama yang
menjadi andalan dari restoran asal Jepang ini adalah
Beef Bowl. Daging sapi yang digunakan adalah daging
sapi USA yang diiris tipis, dimasak, dan disajikan
dalam sebuah mangkuk berisi nasi.
EXPLORE WHAT' S INSIDE
THIS ISSUE:

Taking interior design
photos - 3

Yoshinoya Japanesse Restaurant yang baru saja
membuka outlet baru di Jatos pada bulan November
2018 lalu dan langsung jadi serbuan pengunjung Jatos.
So… langsung aja cari Yoshinoya Japanesse Restaurant
di Lt. FFEXT-A11 (samping BreadTalk).

FEATURES

Industrial
concept di
foodcourt
Jatos
"Food
Industry"
Sekali lagi kami memperkenalkan Foodcourt
Jatos dengan transformasi baru juga dengan
didukung oleh konsep Industrial yang kekinian
menciptakan suasana yang sangat fresh bagi
para pengunjung Jatos terutama para pecinta
kuliner. Food Industry nama baru foodcourt
Jatos ini baru beroprasional pada tanggal 10
Desember 2018 kemarin. Lokasinya berada di
lantai SF (Second Floor) tepatnya di depan
Cinema 21. Selain tempatnya yang baru ada juga
beberapa tenant baru yang menambah beragam
menu baru untuk menjadi pilihan para
pengunjung.
Food Industry juga menyediakan area outdoor
untuk para pengunjung yang merokok. Semoga
dengan adanya Food Industry ini bisa menjadi
tempat favorit bagi anda untuk berkumpul,
makan bersama atau hanya sekedar nongkrong
bersama teman, keluarga, orang tersayang.

ROASTED CHICKEN 66

Cari makanan yang bisa sharing bareng-bareng?
Cobain meu paket dari Roasted Chicken 66 di Food
Industry. Untuk 1 ekor ayam ditambah kentang
goreng yang gurih plus 1 liter soda pas banget
untuk menu bareng-bareng. Untuk harga paket ini
Rp. 90.000 ya worth it banget kan?

DAPUR CEU MPUZZ

Siapa sih disini yang gak tau jajanan yang lagi
nghits kayak baso aci ini. Tapi menu dari Ceu
Mpuzz ini beda karna mereka menambahkan
toping daging iga, wah kebayang kan gimana
gurihnya. Langsung aja cobain dan menu ini
harganya cuma Rp. 15.000

MERLION CHICKEN CRUNCHY

Kalau mau cari menu yang berbeda dan unik
kalian bisa cobain menu dari Merlion Chicken
Crunchy ini yaitu Pang Pang Mie Katsu. Menu ini
selain enak tentunya untuk harga sangat
bersahabat sekali yaitu cuma Rp. 16.000 aja. Yuk
buruan cobain kelezatannya...

JURAGAN KEBAB

Bosen dengan jajanan yang itu-itu aja tapi ga
kenyang? kalian wajib cobain menu menu yang
ada di Juragan Kebab. Selain Kebab nya yang
nikmat kalian juga harus cobain Zupa Soup dan
sosis bakarnya, dijamin kenyang dan ketagihan.
Harganya kisaran Rp.15.000 yaa jadi jangan ragu
lagi untuk jajan disini..
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Pernak Pernik

KIMSO (lt GFA05) / KADO KADO (lt GFC11-05B)
Jatinangor Town Square

@jatosmall_info

info@jatosmall.com

www.jatosmall.com

Pasti kalian sering bingung kan kalau mau cari kado untuk orang terkasih? Mulai sekarang jangan
bingung karna disini surga nya pernak pernik lucu. Langsung aja datang ke Kimso untuk cari kado
yang pas lalu jangan bingung lagi untuk membungkus kado kalian supaya terlihat lucu dan mewah,
kalian bisa langsung datang ke Kado Kado untuk membungkus kado juga ada pernah pernik lainnya
khusus untuk ulangtahun. Lokasi nya gak jauh kok dari Kimso, masih di lantai yg sama persis nya di
sebelah lift dekat Kimso.

SHOWBIZZ
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Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba juga, Avengers 4 trailernya sudah keluar dan tentu saja judul resminya juga keluar.
Bukan Avengers: The Last Avenger seperti yang dibocorkan Mark Ruffalo. Tetapi teori yang dikeluarkan serta kata-kata dari
Dr. Strange sebelum ia menghilang dimana ia mengatakan "We're in the End Game, now". Sejak saat itu banyak yang
mengeluarkan teori bahwa judul Avengers 4 adalah End Game.. Tayang 26 April 2019

GODZILLA KING OF THE
MONSTER
Warner Bros. benar-benar unjuk gigi
diajang SDCC 2019 kali ini, mereka
merilis banyak trailer-trailer film
keren seperti Aquaman dan satu lagi
yang jauh lebih kece yaitu Godzilla:
King of Monsters. Film GodzillaL King
of Monsters sendiri masih dirilis
setahun lagi tetapi Warner Bros. dan
Legendary sudah merilis trailernya
hari ini dan bisa dibilang trailernya
sangat bagus.

DILLAN 1991

CAPTAIN MARVELL

Usai sukses meraup 6 juta lebih
penonton pada Februari 2018 lalu, film
Dilan 1990 akan mengeluarkan sekuel
keduanya, Dilan 1991. Tak perlu waktu
lama, sutradara film Dilan 1990 Fajar
Bustomi sudah mulai menggarap
kelanjutan film tersebut. Film yang
diadaptasi dari Novel Dia Adalah Dilanku
Tahun 1991 karya Pidi Baiq itu bercerita
soal jalinan asamara Dilan dan Milea
setelah berpacaran.
Kisah asamara Dilan dan Milea adalah
kisah nyata yang terjadi di kota
Bandung, 1990.
Tayang 28 Feb 2019

Film superhero Captain Marvell
merupakan film superhero pertama
karya MCU (Marvell Cinematic Universe)
yang tokoh utamanya adalah seorang
wanita. Film ini nantinya akan
menceritakan kejadian sebelum
terbentuknya Avengers. Kapten Marvell
adalah seorang mantan pilot wanita
yang bernama Carol Danvers. Carol
Danvers ini memiliki kekuatan super
setelah ia mengalami kecelakaan saat ia
bergabung dalam sebuah misi tim luar
angkasa yang bernama Starforce.
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