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LIPPO MALL PURI HADIAHKAN PENGUNJUNG RATUSAN JUTA RUPIAH  

 

Jakarta, 5 Maret 2016 

Lippo Mall Puri kembali memanjakan pengunjungnya dengan hadiah ratusan juta rupiah melalui 

program undian belanja berhadiah “SHOP BIG WIN BIGGER” periode pertama yang dimulai sejak 4 

Desember 2015 hingga 28 Feb 2016. Pengundian yang dilakukan pada Sabtu, 5 Maret 2016 di Lippo 

Mall Puri disaksikan oleh perwakilan dari Kemensos, Dinas Sosial, Kepolisian serta dilakukan 

dihadapan Notaris, mengesahkan Heny Julianti sebagai pemenang Hadiah Utama berupa 1 unit All 

New Mazda2 Skyactiv. 

Pada saat acara pengundian dilakukan terlihat antusiasme belasan ribu pengunjung setia Lippo Mall 

Puri yang setia mengikuti jalannya pengundian hingga berakhir. Selain 1 unit All New Mazda2 

Skyactiv, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan hadiah hiburan lainnya seperti 3 buah 

voucher belanja masing-masing senilai Rp 5.000.000, 2 buah kamera digital, 2 buah logam mulia 

@10gr, 1 buah iPhone 6s dan 1 paket wisata pesiar untuk keluarga. 

Heny Julianti (62), seorang ibu rumah tangga, beruntung mendapatkan hadiah utama 1 unit All New 

Mazda2 Skyactiv. Ia mengaku sempat tidak berharap banyak ketika melihat banyaknya pengunjung 

yang antri menukarkan struk belanjanya di tempat penukaran struk. Ibu yang sudah memiliki cucu 

tersebut mengatakan, “Saya malah sudah mau pulang sebelum pengundian berakhir. Saya sangat 

terkejut sekaligus senang ketika nama saya disebutkan keluar sebagai pemenang hadiah utama. 

Awalnya tidak menyangka saya seberuntung ini karena banyaknya pengunjung yang ikut 

menukarkan.” 

Heny yang berdomisili di daerah Kembangan menambahkan, “Saya dalam seminggu bisa dua kali ke 

Lippo Mall Puri karena selalu ada yang baru. Biasanya saya berbelanja bulanan hingga makan 

bersama menantu dan cucu-cucu. Hadirnya Lippo Mall Puri menambah keanekaragaman pusat 

belanja di dekat rumah saya. Letaknya strategis, suasananya nyaman dan toko-toko serta tempat 

kulinernya lengkap, semua kebutuhan belanja hampir lengkap di sini.” 

Walaupun telah ditentukan pemenang periode pertama ini, namun program promosi tersebut 

belum berakhir. Masih ada program SHOP BIG WIN BIGGER periode ke-2 yang dimulai pada tanggal 

29 Februari hingga 29 Mei 2016. Pada periode ke-2 Lippo Mall Puri akan kembali memberikan 

hadiah-hadiah hiburan, hadiah utama berupa 1 unit New Mazda2 Skyactiv, serta grand prize berupa 

1 unit All New Mazda6 Skyactiv kepada pengunjung yang beruntung. 

Pengundian hadiah seperti ini selalu dinantikan oleh pengunjung setia Lippo Mall Puri. Seperti yang 

dikatakan oleh Dimas Kusuma selaku Regional Marcomm Manager PT. Lippo Malls Indonesia saat 

ditemui disela-sela acara mengatakan, “Kami tidak menyangka antusias pelanggan kami yang begitu 

besar pada program kali ini. Tercatat sudah lebih dari 33.000 peserta yang berpartisipasi. Hal ini 
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merupakan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Melihat animo pengunjung, kami yakin 

jumlah partisipasi pada program ini akan meningkat hingga dua kali lipat pada periode ke-2 nanti.” 

Dimas juga menambahkan, “Kami senantiasa terus menambahkan fitur-fitur baru kepada 

pengunjung setia kami dalam program Lippo Mall Puri Privilege Card, diantaranya adalah program 

ePoin. Saat ini pengunjung dapat membeli ePoin untuk menikmati benefit dari Lippo Mall Puri, 

seperti bebas parkir, voucher belanja, dan banyak lagi. Pemegang kartu Lippo Mall Puri Privilege 

Card juga bisa menikmati ragam penawaran dari 210 outlet berskala nasional dan internasional yang 

telah semakin banyak hadir di Lippo Mall Puri.” 

Lippo Mall Puri, merupakan pusat belanja premium dari PT. Lippo Malls Indonesia dengan 5 lantai, 

memiliki anchor tenant antara lain Parkson Department Store, Sogo Department Store, Hypermart, 

Matahari Department Store, Food Avenue, Electronic City, Best Denki, Fitness First, Cinema XXI dan 

banyak lagi outlet bertaraf internasional. 

PT. Lippo Malls Indonesia akan terus menambah jumlah mal yang dikelolanya hingga mencapai 120 

mal dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan jangkauan 51 kota dan kabupaten di Indonesia, 

yang meliputi pembangunan mal baru di kota-kota di Indonesia Timur antara lain Menado, Bitung, 

Amurang, Kawangkoan, Makassar Bau-bau, Ambon, Ternate, Kupang, Labuan Bajo dan lain-lain. Saat 

ini PT. Lippo Malls Indonesia juga tengah mempersiapkan berbagai proyek di berbagai kota di 

Indonesia Barat antara lain kota Medan, Palembang, Lubuk Linggau, Padang, Pontianak dan lain-lain. 

 

Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi: 

Nidia Niekmasari  : 0817876949 / nidia.niekmasari@lippomalls.com 

Dimas Kusuma  : 0818982878 / dimas.kusuma@lippomalls.com 


