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Assalamu’alaikum, wr, wb

Puji syukur ke hadirat Tuhan YME yang

masih memberikan kesempatan

kepada kami tim redaksi News Letter

Jatos yang masih bisa memberikan

informasi-informasi menarik bagi para

pembaca dan pengunjung setia

Jatinangor Town Square. Jatos

tentunya sudah menjadi pusat

perbelanjaan yang dapat menyediakan

kebutuhan masyarakat sekitar. Untuk

itu Jatos dituntut untuk selalu

menyajikan sesuatu yang baru dan

kekinian. Di News Letter Vol. 11 ini kami

akan menyajikan info update seputar

Jatinangor Town Square. Seperti pada

News Letter sebelum-sebelumnya

kami akan menyajikan informasi

mengenai tenant-tenant Jatos, promo

tenant yang ada di Jatos dan spot yang

wajib dikunjungi di Jatos. Tentunya

dengan adanya News Letter ini kami

harap akan meningkatkan customer

engagement sehingga Jatos dapat

menjadi pilihan terbaik bagi para

pengunjung setia Jatos.
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HUT RI KE -74 MENUJU

INDONESIA UNGGUL
 

17 Agustus 2019, Rakyat Indonesia akan merayakan hari

jadi yang ke-74, tidak lupa pula Jatinangor setiap

tahunnya selalu ikut berpartisipasi pada hari peringatan

tersebut, dengan dimulai dari upacara bendera yang

diikuti oleh jajaran Direksi beserta seluruh karyawan

Jatinangor Town Squre juga dengan para Mitra Kerja, dan

dilanjutkan dengan berbagai lomba yang menjadi ciri

khas dalam setiap perayaan Hari Ulang Tahun Republik

Indonesia seperti lomba makan kerupuk, lomba tarik

tambang dan masih banyak lomba-lomba yang lainnya.

Kita berharap Indonesia di tahun ini menjadi semakin

unggul, sesuai slogan pemerintah “HUT RI Ke-74 MENUJU

INDONESIA UNGGUL”.

2 Oktober ditetapkan oleh UNESCO sebagai

hari Batik Nasional, dan tahun ini 2019

adalah tepat ke 10 tahun batik ditetapkan

sebagai “Masterpieces of the Oral and

Intangible Heritage of Humanity” . Kita

sebagai Bangsa Indonesia patut berbangga

diri, karna dari sekian banyak warisan

budaya yang ada di seluruh dunia, batik

terpilih menjadi salah satunya. Yuk, kita

sebagai generasi millennial penerus bangsa,

ikut melestarikan Batik dan bangga

menggunakan batik, dan selalu berinovasi

agar kain batik dapat menjadi trend fashion

dan Icon Indonesia.

With a little creativity and

resourcefulness, you can

upcycle anything into

beautiful holiday ornaments.

HARI BATIK NASIONAL
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BEE BON
Suka nonton drama Korea? Sudah pernah cobain jajanan yang

laris banget di Negeri Gingseng tersebut? Sebut saja  corn

dog  yang begitu terkenal dan jadi favorit orang-orang Korea. 

Nah, buat yang lagi bingung cari-cari tempat makan corn dog

yang enak di Jatinangor jangan khawatir, karena di Jatos ada

“Bee Bon” yang berlokasi di semi-outdoor Food Industry.

Makanan berbahan dasar sosis, berlapis adonan tepung terigu

dan jagung halus ini bakalan memanjakan lidah kalian, ditambah

saus pedas, saus tomat, mayones ada juga topping   tambahan

berupa keju mozzarella.  Harga satu porsi corn dog cuma 25 ribu

sampai 30 ribuan aja. Buruan cobain ya, dijamin bikin acara

nyemil kamu jadi semakin menyenangkan.

TOKO BUKU
GUNUNG AGUNG
Finally Jatos punya tenant yang menyediakan segala

macam alat tulis, buku-buku perlengkapan sekolah juga

buku bacaan secara lengkap, dimulai dari buku-buku

pelajaran, novel, biografi, buku tentang pengetahuan

sampai dengan kitab suci Al Quran. Toko Buku Gunung

Agung beberapa tahun terakhir selalu rutin mengadakan

event pameran buku back to school di Jatos saat tahun

ajaran baru. Saat ini Toko Gunung Agung telah hadir tidak

hanya saat tahun ajaran baru saja, makanya langsung

kunjungi ya di lt. FF B01-05

MEGARASA
Pilihan baru untuk kamu yang ingin makan makanan

Western dan juga masakan Asia bisa datang ke Megarasa

(SFB01-10) . Tenant baru di food indurty ini menghadirkan

menu makanan yang biasanya ada di menu menu

restaurant tetapi yang membedakan adalah dari harganya.

Tentu saja hampir semua harga-harga makanan di food

indurty jatos sangat terjangkau karena disesuaikan

dengan kantong anak muda termasuk di Megarasa. Jadi

buat kamu yang masih bingung mau pilih menu untuk

makan siang ataupun makan malam dengan budget yang

pas dikantong sekaligut makan ala restauran, buruan

dateng ke Megarasa yaa



Mencicipi pizza
unik dari 
Panties Pizza 
F R E S H  B A K E D  G O O D S

Hallo Pizza lovers! Saatnya kalian cobain pizza
kekinian yang lagi jadi favorit kaum milenials saat
ini. Pizza lipat dengan lelehan keju bisa kalian
cicipin di “Panties Pizza” yang berlokasi di semi
outdoor Food Industry Jatinangor Town Square.
Tak seperti pizza dengan tambahan topping,
Panties Pizza justru mengusung pizza lipat dengan
isian di bagian dalam. Semuanya fresh dan made
by order. Disajikan panas-panas, dalam satu
keranjang berisi 4 potongan pizza. Kalian juga bisa
order toppping tambahan biar pizzanya makin
mantep kayak extra cheese, filling, mushroom,
paprika, atau coklat untuk yang manis.
Makanya buruan deh mampir ke Panties Pizza dan
cobain menu varian pizza yang tersedia disini,
selain pizza nya yang yummy juga tempatnya yang
asik untuk berlama lama nongkrong bareng
temen-temen.
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I NFO  TENTANG

EVENT  JATOS

Halo sobat Jatos khususnya anak

anak muda yang suka bermusik

atau punya teman yang suka

bermusik dan ingin mengisi event

akustik di Jatos boleh banget loh . .  

Di Jatos sendiri kita mengadakan

event secara rutin seminggu sekali

setiap hari Jumat atau Sabtu yaitu

acara live akustik yang berlokasi di

Foodcourt kami (area Food

Industry) . Acaranya biasa kita mulai

di sore hari hingga malam hari

untuk menghibur para pengunjung

yang sedang nongkrong dan

menikmati  santapan nya di Food

Industry .  Kalau kamu tertarik ingin

mengisi acara seperti foto talent

diatas kamu bisa hubungi kesini ya . .

 

Event Jatos :  082221476060 (Ega)

ACOUST IC@FOOD

INDUSTRY  JATOS

Musik sudah tidak bisa terpisahkan lagi untuk kaum

milenial masa kini . Dimanapun kamu berada , dalam

kondisi apapun rasanya musik selalu pas untuk

selalu dikonsumsi dan menjadi asupan energi yang

bisa membuat suasana hati satu level lebih baik .

That ’s why musik akan selalu dihadirkan untuk

menjadi penyempurna dalam setiap aktivitas .

Kalian yang sering berkunjung ke Jatos pasti sudah

tidak asing lagi dengan Food Industry Jatos yang

berada di Lt . SF . Di Food Industry selain kalian bisa

menikmati berbagai makanan yang disediakan oleh

tenant-tenant Jatos , kalian juga bisa menyantap

makanan sambil diiringi live musik akustik di hari

jumat dan Sabtu . Kalian tidak hanya bisa mejadi

pendengar aja loh , buat kalian yang merasa

mempunyai suara emas atau punya tingkat ke-PD-

an yang tinggi bisa loh menyumbagkan suara nya

sambil di iringi oleh grup musik nya . Buat yang

penasaran seperti apa suasana Food Industry

dengan live musik akustik bisa langsung merapat

saat Weekend , jangan lupa ajak teman atau

keluarga yah , ajak pacar juga boleh , kalau punya itu

juga hehe . .
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Coming Soon.
Melengkapi koleksi tas dan aksesoris anda, akan segera hadir new tenant “Julian Potts”
tepatnya di Lt.LG dengan menyediakan berbagai pilihan bagi para pengunjung setia
Jatinangor Town Square, terutama kaum wanita. Mulai dari produk tas, dompet dan tas
kosmetik wanita, tas sekolah,aksesoris rambut,peralatan mandi dan alat kecantikan.
 
So... bagi anda kaum wanita yang fashionable sangat cocok untuk mengunjungi store
“Julian Potts” dengan berbagai macam produk yang mewah dan unik.



BREADTALK
FF EXT-A08-09

FIRE FLOSSS 

Varian roti yang satu ini adalah salah
satu roti favorit yang menjadi best
seller di Breadtalk. Roti dengan
topping abon ayam yang pedas
terasa sangat lezat disantap sebagai
sarapan pagi maupun s=cemilan
untuk mengganjal perut kosong di
sore hari

C'S FLOSSS

Kalau yang satu ini hampir mirip
dengan rife flosss tapi yang
membedakan adalah abon nya
yang tidak pedas. Rasa abon ayam
varian ini rasanya gurih, jadi kalau
yang tidak suka terlalu pedas roti ini
bisa menjadi pilihan kami

MEET THE CHESSEE

Rkalau kamu suka tipe roti yang
lumayan bikin kenyang, varian ini
bisa menjadi salah satu pilihannya.

Roti yang didalamnya di isi dengan
daging asap dan slice keju di
tambah dengan saus mayonaise
yang lezat

CHOCO CRUNCH

untuk kamu yang pecinta coklat
wajib banget cobain varian roti satu
ini. Roti dengan sensasi chocolate
hazelnut crunchy ini full dengan
cream dan coklat yang lumer
didalamnya. Udah kebayang kan
gimana lezatnya roti coklat ini.
Varian roti ini dan masih banyak
varian lainnya tersedia semua di
Breadtalk Jatos di lantai FFEXT-A08-
09

BREAKFAST
WITH



FOOD
PHOTOGRAPHY
FACEBOOK DAN TERUTAMA INSTAGRAM, TIDAK BISA DISANGKAL, SELALU
PENUH DENGAN FOTO BERBAGAI JENIS MAKANAN YANG DIUNGGAH
PENGGUNANYA DARI SELURUH DUNIA. MENU SARAPAN, MAKAN SIANG,
MAKAN MALAM HINGGA CAMILAN, ADA DI MEDIA SOSIAL.

TREND MENGUNGGAH FOTO SEBELUM MENYANTAP MAKANAN

Mengunggah foto makanan ke media sosial jadi kebiasaan banyak orang.
Hal ini turut mengubah industri makanan secara keseluruhan. Juga cara
pandang seseorang terhadap makanan.
Menata makanan sedemikan cantik untuk keperluan foto rupanya sudah
ada di tahun 1827. Saat itu, inventor asal Prancis bernama Nicephore
Niepce memotret meja berisi semangkuk makanan, sebotol wine, dan
sebongkah roti. Tanpa disangka, yang dilakukan Niepce ratusan tahun
lalu tersebut kini menjadi fenomena. Terlebih setelah munculnya media
sosial seperti Instagram.
Industri makanan secara keseluruhan turut merasakan dampak dari tren
mengunggah foto makanan ke media sosial ini. Penjualan mangkuk
bermotif di Waitrose, misalnya, naik 12 persen seiring banyaknya orang
yang mencari mangkuk 'Instagram-able' untuk keperluan foto. 
 
Di Jatos sendiri setelah adanya Food Indutry dengan suasana dan konsep
baru yang dilengkapi dengan area outdoor menjadikan karakter para
pengunjung foodcourt jatos menjadi beragam termasuk tenant-tenant
yang menghadirkan macam makanan yang unik dan kekinian. Seperti
yang diceritakan diatas mengenai tren mengabadikan makanan dan
menguploadnya ke media social banyak juga dilakukan oleh
pengunjung Jatos. Dengan suasana yang nayman juga makanan yang
menarik memang menjadikan makanan tersebut terasa lebih nikmat
saat di nikmati. Kalau kamu sedang menyantap makananmu di Food
Industry Jatos jangan lupa ya untuk tag ke Instagram Jatos
@jatosmall_info`
 



DINE IN HERE

MEMASAK SENDIRI MENU
PILIHANMU DISINI

DAISUKI
Salah satu resto di Jatos yang bisa

mengajak keluarga ataupun teman-teman
untuk makan bersama dengan cara yang

unik yaitu memasak sendiri menu
makanan yang telah dipilih sambil
bercengkrama bersama. Kamu bisa

nikmatin hidangan di Daisuki dengan
harga paket hemat mulai dari 25 ribu s.d
35 ribu saja. Pilihan menu makanan disini

juga beragam mulai dari daging beef,
aneka sayuran dan juga menu seafood

untuk steamboat. 

LG blok C15-03,05,06



LGB03-02,03,05

PROMO TENANT 



SHOWBIZZ 

Luke Hobbs (Dwayne Johnson) membentuk aliansi yang tidak mungkin dengan Deckard Shaw (Jason Statham). Keduanya 

terpaksa bersatu membantu Hattie Shaw (Vanessa Kirby) untuk memburu Brixton (Idris Elba). 

Brixton adalah penjahat jenis baru yang berhasil mengubah dirinya menjadi sosok yang sangat kuat. Keberadaanya menjadi 

ancaman bagi umat manusia.

JOKER

Joker akan memfokuskan ceritanya
pada sosok penjahat ikonik dan

merupakan cerita original,
standalone yang belum pernah kita

lihat di layar lebar. Arthur Fleck
(Joaquin Phoenix) adalah orang yang

diasingkan dari masyarakat. Joker
bukan hanya menjadi studi karakter

yang kasar, namun menjadi cerita
yang lebih luas.

BUMI MANUSIA 

Bumi Manusia juga menceritakan
kisah cinta Minke dengan Annelies,

anak Nyai Ontosoroh. Nyai
Ontosoroh merupakan istri

simpanan seorang pria Belanda
bernama Mellema. Predikat sebagai

istri simpanan membuatnya
dikucilkan dan dianggap sebagai
perempuan rendahan. Hal itulah

yang membuat kehidupannya
cukup menderita. Namun, dia
melawan penindasan tersebut

dengan berbagai cara.

ANGRY BIRDS 2 

Keseluruhan cerita dari The Angry Birds
Movie 2 akan berkisah tentang karakter

baru yang bernama Zeta, yang diisi
suaranya oleh bintang Saturday Night

Live, Leslie Jones. 
 

Tidak seperti karakter utama dari film
The Angry Birds Movie yang hidup di
sebuah pulau tropis, Zeta tinggal di
lingkungan yang penuh dengan es,

salju, atau material dingin apa pun yang
bisa Anda bayangkan.
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