Bakrieland Mengembangkan Apartemen di Daerah Sardjito Yogyakarta
Apartemen akan beroperasi dengan brand Hadiningrat Terrace
Jakarta, 8 November 2013
Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam perkembangan ekonomi Indonesia dimana sektor properti
telah tumbuh secara signifikan, PT. Graha Multi Insani anak perusahaan dari PT Bakrieland Development
Tbk sejak awal tahun 2012 telah melakukan ekspansi bisnis di bidang properti di berbagai lokasi di kota
Yogyakarta.
Setelah mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat untuk proyek Awana Yogyakarta. Kali
ini PT. Graha Multi Insani akan mengembangkan proyek apartemen terbaru di Jalan Prof DR Sardjito,
Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Lokasi proyek ini berdekatan dengan
kampus Universitas Gajah Mada (UGM) dengan jarak kurang dari 500 meter dan hanya satu kilometer
dari monumen Tugu Yogyakarta.
Indra Gunawan, Chief Marketing Officer PT Graha Multi Insani anak perusahaan PT Bakrieland
Development Tbk mengatakan “Proyek apartemen ini kami beri nama Hadiningrat Terrace, dimana kami
meyakini bahwa proyek ini akan melengkapi sarana prasarana yang ada di daerah Sardjito. Untuk
apartemen ini, segmen pasar kami cukup beragam, mulai dari investor dan end user yaitu para
mahasiswa dan orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekitar apartemen.”
Prospek pengembangan proyek ini didasari dari kebutuhan tingkat hunian yang semakin tinggi di sekitar
daerah Sardjito, karena disana banyak terdapat universitas seperti Universitas Gajah Mada, Universitas
Negeri Yogyakarta serta beberapa perguruan tinggi lainnya serta rumah sakit DR Sardjito.
“Pembangunan proyek Hadiningrat Terrace seluas ± 3.177 m2 akan mulai kami pasarkan pada tanggal 9
– 10 November 2013. Di tanggal 9 November, pukul 08.00 WIB harga jual perdana akan kami buka
serentak di Jakarta dan Yogyakarta, dan untuk 20 unit pertama akan mendapatkan harga khusus,”
ungkap Indra.
Apartemen Hadiningrat Terrace di desain agar memiliki kualitas yang dapat menunjang aktivitas
mahasiswa disekitar lokasi atau bisa menjadi tujuan bisnis para eksekutif muda serta wisata bagi para
keluarga. Dan nantinya, kami juga akan mengembangkan Hotel bintang 3 untuk melengkapi fasilitas
apartemen sebanyak 112 unit.
“Dengan hadirnya Hadiningrat Terrace Yogyakarta kami harapkan dapat memenuhi permintaan akan
bangunan apartemen berkualitas tinggi di pusat pendidikan yogyakarta, khususnya bagi Universitas
disekitar lokasi dan pada akhirnya turut mengembangkan dan memajukan industri pariwisata dan bisnis
di Yogyakarta,” tutup Indra.
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