Siaran Pers

Untuk Segera Diterbitkan
HELLO 2020
LET’S CELEBRATE NEW YEARS EVE WITH THE STARS!

•
•

Menyambut perayaan malam pergantian tahun, AEON MALL BSD CITY mempersembahkan Hell 2020
yang berlangsung tanggal 31 Desember 2019.
Menampilkan berbagai pengisi acara special diantaranya Raisa, Maliq & D’Essentials, Broadway
Musical, Percussion Performance dan Carnival Parade.

BSD City, 31 Desember 2019 - Dalam rangka menyambut perayaan malam pergantian tahun , AEON MALL BSD
CITY menyelenggarakan ‘Hello 2020’ yang berlangsung pada 31 Desember 2019. AEON MALL BSD CITY sudah
mempersiapkan berbagai pengisi acara seperti Broadway Musical, Percussion Performance dan Carnival Parade.
Mendekati pergantian tahun, Maliq & D’Essentials akan menghibur para penggemarnya di panggung utama dan
sebagai puncak acara akan ada penampilan dari Raisa.
Amelia selaku Senior Manager Operation AEON MALL BSD CITY menjelaskan, “Sambil menunggu countdown
pergantian tahun, Maliq & D’Essentials akan tampil di Main Atrium yang akan dilanjutkan dengan penampilan
dari Raisa. Maliq & D’Essentials dan Raisa memiliki penggemar yang beragam, mulai dari remaja hingga orang
dewasa, sehingga kami rasa mereka cocok untuk menghibur para customer setia kami untuk menghabiskan
malam tahun baru.”
Dengan adanya acara khusus untuk menyambut tahun baru, pihak Management AEON MALL BSD CITY telah
melakukan persiapan di seluruh areal kerja seperti dari lingkup engineering, keamanan, kebersihan hingga
parkir untuk mengantisipasi adanya lonjakan pengunjung.
“Khusus di tanggal 31 Desember 2019, jam operational mall akan lebih panjang yaitu hingga pukul 01.00.
Dengan adanya special performance dari Maliq & D’Essentials serta Raisa, kami targetkan akan ada kurang
lebih 61.000 pengunjung yang datang. Dan untuk tetap menjaga kenyamanan customer, kami sudah
mempersiapkan personil keamanan dan kebersihan lebih banyak terlebih,” lanjut Amelia.
Setiap tahunnya, AEON MALL BSD CITY selalu menghadirkan fireworks, namun yang berbeda dari perayaan
tahun baru sebelumnya, kali ini tidak ada pesta kembang api. Sebagai gantinya, AEON MALL BSD CITY telah
mempersiapkan Big Balloon Drop yang akan ‘dijatuhkan’ tepat pada pukul 00.00 WIB.
Amelia menjelaskan, “Setiap tahun, kami selalu mengadakan pesta kembang api yang diikuti dengan
countdown. Namun kali ini, kami ingin menyuguhkan hiburan yang berbeda namun tetap menarik dan tidak
mengurangi kemeriahan perayaan tahun baru, kami mengganti dengan adanya Big Balloon Drop. Pada saat
memulai countdown, akan ada Raisa dan Maliq & D’Essentials di atas panggung dan diikuti dengan Big Balloon
Drop yang ‘dijatuhkan’”.
Serunya rangkaian acara Hello 2020 ini merupakan bagian dari Pokemon Jolly Holly Days yang merupakan hasil
dari kerjasama antara AEON MALL BSD CITY AEON MALL ang berlangsung dari 5 Desember 2019 hingga 12 Januari
2020. Pokemon Jolly Holly – Days hadir menghibur customer AEON MALL BSD CITY dengan berbagai kegiatan
menarik yaitu Meet & Greet and Dance Parade bersama Pikachu dan Eeeve, juga acara khas perayaan Natal
seperti Christmas Choir dan Christmas Caroling yang akan menyanyikan lagu – lagu rohani Natal. Acara lain yang
pastinya ditunggu – tunggu adalah Santa Elves Parade yang akan menghadirkan Santa Claus dan para kurcaci.
Mereka akan berkeliling mall dan membagi – bagikan hadiah untuk para pengunjung.

Beragam Penawaran Menarik Bagi Pengunjung
Sebagai pusat perbelanjaan asal Jepang, AEON MALL BSD CITY selalu ingin memberikan yang terbaik untuk para
customer, salah satunya dengan menyelenggarakan program belanja menarik Lucky Thunder Bowl yang
ditujukan bagi member Eternity Privilege. Cukup dengan pembelanjaan sebesarRp 500.000,-, customer berhak
mendapatkan kesempatan mengambil Lucky Ball yang berhadiah cash voucher.
-----//----Tentang AEON MALL
AEON MALL, pengembang pusat perbelanjaan dari Jepang, bertujuan untuk membangun komunitas masyarakat
lokal dengan menyediakan pusat perbelanjaan yang mampu meningkatkan kualitas hidup, menstimulasi kegiatan
ekonomi lokal dan berkontribusi pada perkembangan budaya, tidak hanya sekedar menghadirkan berbagai
tenant.
AEON MALL mengoperasikan lebih dari 167 mall. Di Jepang sendiri, dari seluruh mall yang ada, 2/3 diantaranya
dioperasikan oleh AEON MALL. Di Indonesia, AEON MALL menjalankan bisnisnya melalui PT. AEON MALL
INDONESIA. Hingga tahun 2020, AEON MALL berencana untuk membuka 6 mall terutama di wilayah Jabodetabek
dan Jawa Barat.
Perusahaan induk AEON MALL, AEON Co.,didirikan pada September 1926 sebagai perusahaan ritel (General
Merchandising Stores / GMS). Pada Februari 2012, AEON Group mengoperasikan ratusan General Merchandising
Store, Discount Stores, Home Centers,dan lain sebagainya. AEON Group juga mengoperasikan ribuan toko-toko
khusus, apotek, toko serba ada, dan bisnis pelayanan.
AEON Group yang memiliki target untuk menjadi Perusahaan ritel Super-Regional nomor satu di Asia, hingga kini
telah beroperasi di Jepang, Cina, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Indonesia.
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