PRESS RELEASE
SENTUL CITY BUKUKAN LONJAKAN MARKETING SALES PADA FEBRUARI 2013
Pada Februari 2013 PT Sentul City Tbk. mencatat marketing sales sebesar Rp169 milyar, meningkat 3,6
kali lipat dibandingkan Februari 2012. Pencapaian angka yang tinggi tersebut sangat didukung oleh
peluncuran apartemen Sentul Tower tahap II pada 16 Februari 2013 sebanyak 371 unit. Dari peluncuran
tersebut, perseroan berhasil menjual 90% dari unit yang ditawarkan. Empat bulan yang lalu PT Sentul
City Tbk. telah melakukan peluncuran apartemen Sentul Tower tahap I sebanyak 371 unit yang berlokasi
dari lantai 1 sampai lantai 8. Seluruh unit yang ditawarkan pada peluncuran tahap I sudah terjual habis
(sold out).
PT Sentul City Tbk. juga berhasil meningkatkan penjualan dari beberap cluster rumah tapak (landed
house) yang masih dipasarkan seperti Habiture, Viridis Montis, Riverview, Green Valley, Santorini dan
Emerald Golf pada Februari 2013. Sehingga sejak Januari sampai Februari 2013, PT Sentul City Tbk.
membukukan marketing sales Rp240 milyar atau 24% dari target marketing sales Perseroan sampai
dengan akhir tahun 2013 sebesar Rp1 trilyun.
Marketing Sales Sentul Nirwana
Sentul Nirwana, anak usaha PT Sentul City Tbk., membukukan marketing sales Rp67,1 milyar pada
Februari 2013, meningkat menjadi hampir 2 kali lipat dibandingkan Februari 2012. Kesuksesan ini
ditunjang oleh peluncuran Hillside Apartment tower 3 pada 23 Februari 2013 sebanyak 168 unit yang
telah terjual sebanyak 75% dari unit yang ditawarkan. Sentul Nirwana mencatat marketing sales sejak
Januari sampai Februari 2013 sejumlah Rp108,4 milyar atau atau 20,3% dari target tahun 2013 sejumlah
Rp535 milyar.
Mengenai PT Sentul City Tbk
Usaha Sentul City terdiri atas pembangunan township termasuk perumahan, area komersial, hotel,
taman hiburan, rumah sakit dan pengelolaan aset. Township tersebut memiliki izin untuk membangun
tanah seluas 3.100 ha. Perseroan memiliki land bank yang tersisa seluas 1.600 ha dan bersama dengan
Sentul Nirwana yang memiliki land bank sekitar 13.500 ha, dan SerpongNatura, Sentul City berpotensi
kuat untuk memperoleh kenaikan pangsa pasar dari perkiraan kebutuhan rumah baru sebanyak 1,8 juta
unit di area Jabodetabek dalam waktu sepuluh tahun yang akan datang.
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