
                   
 

SIARAN PERS 

 

Autumn Lights Festival Sambut Kehadiran VERDE TWO sebagai Hunian Premium 

di Kawasan CBD Jakarta 

  

Jakarta, 5 Oktober 2017 – VERDE TWO, sebuah pengembangan premium oleh FARPOINT, anak 

perusahaan Gunung Sewu Group, mengadakan Autumn Lights Festival, sebuah perayaan yang 

turut digelar diseluruh dunia yang menampilkan seni tata cahaya di kawasan Central Business 

District (CBD) Kuningan, Jakarta. Melalui Autumn Lights Festival, tamu yang hadir diajak untuk 

merasakan sebuah pengalaman unik dan berbeda di tengah kota Jakarta. Suasana inilah yang 

merefleksikan kehidupan keseharian di VERDE TWO, yang akan menghadirkan pengalaman hidup 

berkualitas untuk dinikmati setiap harinya  bersama keluarga, komunitas dan orang terdekat. 

 

Menikmati Kehidupan Bagai Berlibur di VERDE TWO 

Menjalani kesibukan disalah satu kota tersibuk di dunia seperti Jakarta membuat banyak individu 

merasa membutuhkan sebuah tempat tinggal yang mampu memberikan penyegaran 

dari aktivitas sehari-hari tanpa harus bepergian jauh. Dengan filosofi “Think Beyond”, FARPOINT 

berusaha memahami keperluan setiap individu dan memberi lebih dari sekadar 

jawaban atas kebutuhan tersebut dengan menghadirkan hunian yang dilengkapi dengan fasilitas 

bintang 5. 

 

“VERDE TWO adalah satu-satunya hunian yang menghadirkan 25 fasilitas berstandar bintang 

lima bagi penghuninya. Kami mendedikasikan lebih dari 60% luas lahan untuk fasilitas indoor dan 

outdoor untuk memberikan living experience yang lebih bagi para penghuninya di pusat kota 

Jakarta,” ujar Jusup Halimi, Chief Executive Officer FARPOINT. 

 

Penghuni VERDE TWO akan dapat memanjakan dan meremajakan diri lewat keistimewaan 

menikmati fasilitas hotel bintang 5 setiap harinya. Seperti fasilitas Sky Lounge, Game Lounge, 

Gentleman’s Parlor, Theatrette, Indoor Kids’ Gym, serta ruang Fitness dua lantai yang dilengkapi 

studio yoga dan RPM hadir sebagai fasilitas unggulan yang akan membantu menjaga gaya hidup 

sehat penghuninya tanpa harus meninggalkan rumah. 

 

 

 



                   
 

Memperoleh Penghargaan Kelas Dunia Sejak Masa Pengembangan 

Demi mewujudkan konsep hunian mewah dan modern, FARPOINT menggandeng tim kelas dunia 

dalam mengembangkan VERDE TWO. Diantaranya, Johnson Fain (Arsitek), Yabu Pushelberg 

(Desain Interior), SWA (Landscape), Inverse Lighting (Desainer Pencahayaan), Turner 

(Manajemen Konstruksi), dan TOTAL Bangun Persada (Kontraktor Utama). Berkat kolaborasi ini, 

VERDE TWO menerima penghargaan Asia Pacific Property Awards 2014-2015 dalam kategori 

Residential High-rise Architecture. Saat ini, progres pembangunan VERDE TWO East Tower telah 

mencapai lantai 26, dengan jadwal topping off di bulan April 2018. 

 

-selesai- 

  

 

Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi: 

Hellen Triutomo 
Senior Marketing Manager FARPOINT 
hellen.triutomo@farpoint.co.id 
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Tentang FARPOINT 

FARPOINT adalah developer real estate Indonesia yang menghadirkan dan mengelola 

properti  dengan standar dan desain berkualitas tinggi. FARPOINT merupakan anak perusahaan 

yang dimiliki sepenuhnya oleh Gunung Sewu Group, sebuah grup bisnis yang telah mapan dan 

dihormati di Indonesia. Dengan visi “menjadi perusahaan real estate yang terpercaya terpercaya 

dengan karyawan yang sepenuh hati menghasilkan produk yang inovatif dan pengalaman yang 

berkualitas”, FARPOINT selalu memberikan sesuatu yang bernilai bagi para stakeholders-

nya. FARPOINT juga didukung oleh lebih dari 30 tahun pengalaman Gunung Sewu Group dalam 

pengembangan properti residensial, komersial, hospitality dan ritel, maupun dalam manajemen 

aset. 

  

Proyek – proyek FARPOINT telah menerima penghargaan tingkat internasional berikut ini : 

● MIPIM (Le marché international des professionnels de l'immobilier) Award Asia Pacific 2013 
sebagai The Best Futura Project untuk Sequis Tower, sebuah gedung perkantoran 
International Grade A. 

● 2014-2015 Asia Pacific Property Awards dalam kategori Residential High-rise Architecture 
untuk VERDE Two. 

● MIPIM (Le marché international des professionnels de l'immobilier) Award Asia Pacific 2014 
sebagai The Best Futura Project untuk The Hundred, sebuah area pengembangan kawasan 
terpadu di Mega Kuningan. 

● Greenship Gold Level oleh Green Building Council Indonesia untuk Sequis Center di 2015. 
● Indonesia Property Awards 2015 sebagai Best Office Architectural Design untuk Sequis Tower 
● South East Asia Property Awards 2015 sebagai Best Office Architectural Design untuk Sequis 

Tower. 
● Properti Indonesia Award 2016 sebagai The Well Designed Office Project in Jakarta 

untuk Sequis Tower. 
● REI Property Awards 2016 Gold Winner, kategori Residential (High Rise) untuk VERDE. 
● Greenship Gold Level oleh Green Building Council Indonesia untuk Menteng Regency di 2016. 
  

 


