
 

 1

������� �������� �������� �������� � �
	 ���
	 ���
	 ���
	 ������� � ������� � ������� � ������� � ��� ���������������������������� �� ������������������� ���� ���� ���� ��!""#!""#!""#!""#

��$���$�%��$���$�%��$���$�%��$���$�% ���&�������&�������&�������&����('�	 � &�� &'�	 � &�� &'�	 � &�� &'�	 � &�� &

)��+*�� *��)��+*�� *��)��+*�� *��)��+*�� *�� �
��,���*���
��,���*���
��,���*���
��,���*�� )�-&�� � � .)�-&�� � � .)�-&�� � � .)�-&�� � � .

Meski Krisis Global, Pembangunan The St. Moritz 
Terus Berjalan 

 
Syukuran Pembangunan St Moritz Penthouse & Residences 
 

 
 
Mengusung tema “Lippo Membangun Bangsa”, PT Lippo Karawaci Tbk menggelar 

syukuran pembangunan konstruksi global city The St Moritz Penthouses and Residences. 
Meski tengah terjadi krisis ekonomi global, ternyata hal itu tak mempengaruhi 

komitmen dan rencana PT Lipppo Karawaci Tbk untuk mengembangkan mega proyek global 
city The St Moritz Penthouses and Residences. Tingkat penjualan yang diraih mega proyek 
ini juga sangat luar biasa, dimana 80% unit yang ada telah terjual.  

Oleh karenanya, PT Lippo Karawaci pun menggelar syukuran pembangunan 
konstruksi mega proyek The St Moritz Penthouses and Residences dengan tema “Lippo 
Membangun Bangsa” di marketing office terbesar di Indonesia dengan tinggi bangunan enam 
lantai dan luasan 14.000m2 yang dilengkapi fasilitas helicopter landing port, di kawasan 
Sentra Primer Baru Barat (SPPB), Puri Indah, Jakarta Barat. 

Acara syukuran pembangunan ini, dihadiri jajaran direksi dan komisaris PT Lippo 
Karawaci Tbk dan tamu undangan lainnya seperti Duta Besar Libanon Hassan Muslimani, 
Walikota Jakarta Barat Ir. H. Djoko Ramadhan, pengamat properti nasional Panangian 
Simanungkalit, Senior Executive Lippo Gordon Benton, Founder Lippo Mochtar Riyadi dan 
CMO The St. Moritz Michael Riady. 
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“Syukuran ini merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap pembangunan 

bangsa maupun terhadap konsumen untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwal, meskipun 
kondisi ekonomi global saat ini tidak kondusif,” ujar Michael Riyadi, CMO The St Moritz 
Penthouses and Residences kepada wartawan yang hadir dalam acara ini. 

Lebih lanjut Michael menyatakan, tahap pertama proyek ini diharapkan selesai dalam 
waktu 3 tahun dengan target pembukaan pusat perbelanjaan pada awal tahun 2011 yang 
selanjutnya diikuti dengan menara residentsial dan fasilitas-fasilitas lainnya pada kuartal 
keempat ditahun yang sama. 


