
 

 
 

 

 

Pembukaan 

HARRIS Hotel & Conventions Bekasi 

“Tempat Ideal untuk Acara Anda” 

 
Bekasi, 12 Juli 2017 - PT. Summarecon Hotelindo bersama TAUZIA Hotels dengan bangga 

mengumumkan pembukaan dari properti terbaru di Bekasi, HARRIS Convention Hall Summarecon Bekasi 

hari ini. Properti terbaru ini dirancang khusus untuk merayakan acara-acara spesial seperti Pernikahan, 

Pertemuan bisnis, Konser musik, Acara social dan berbagai acara lainnya. 

  

Berlokasi di area “New Modern City” Summarecon Bekasi dengan jarak hanya beberapa meter dari 

Summarecon Mal Bekasi yang merupakan pusat perbelanjaan dengan lebih dari 200 gerai eksklusif, dan 

HARRIS Hotel & Conventions Bekasi yang merupakan tempat ideal untuk tamu wisata, yang didesain 

khusus untuk memberikan kenyamanan menginap yang memuaskan serta lingkungan profesional untuk 

para pebisnis. HARRIS Convention Hall Summarecon Bekasi dapat mengakomodir hingga 1500 orang 

dan dilengkapi juga dengan fasilitas yang modern. 

  

“Kami sungguh bangga menghadirkan HARRIS Convention Hall Summarecon Bekasi, tren terbaru untuk 

semua jenis kegiatan seperti pernikahan, pameran, pertemuan bisnis, maupun acara sosial. Fasilitas 

terbaru dalam bidang akomodasi ini dirancang khusus berdekatan dengan danau dan taman yang indah 

disekitarnya. Tim ahli kami berdidekasi untuk membantu klien-klin kami dalam mewujudkan kesuksesan 

acara yang tak terlupakan, dan tentunya properti ini berada di bawah payung HARRIS Hotel & Conventions 

Bekasi.” kutip Zois Sanidiotis, General Manager HARRIS Hotel & Conventions Bekasi. 

  

Albert Luhur, Executive Director PT Summarecon Agung Tbk. menambahkan, “Sejalan dengan jumlah 

penduduk di Kota Bekasi yang terus bertambah dari tahun ke tahun, kebutuhan akan berbagai fasilitas 

baru tentunya sangat dinantikan, salah satunya yaitu kebutuhan akan sebuah gedung multifungsi yang 

dapat digunakan untuk beragam acara. Menjawab kebutuhan masyarakat, HARRIS Convention Hall 

Summarecon Bekasi hadir sebagai lokasi ideal yang dapat digunakan untuk kebutuhan meeting, 

exhibitions/pameran, acara-acara spesial, seperti pernikahan, konser musik, gathering, dan lainnya yang 

dilengkapi dengan lahan parkir yang luas, arsitektur bangunan yang megah dan fungsional serta lokasi 

yang strategis berdampingan langsung dengan danau dan landmark Kota Summarecon Bekasi. Kehadiran  

HARRIS Convention Hall Summarecon Bekasi pun menjadi bukti konsistensi Summarecon dalam 

melengkapi fasilitas Kota Summarecon Bekasi yang tentunya akan menunjang perkembangan kota dan 

juga mendukung segala aktivitas masyarakat dalam menghidupkan kawasan.” 
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Tentang HARRIS Hotel & Conventions Bekasi: 

HARRIS Hotel & Conventions Bekasi terletak di Kawasan Summarecon Bekasi yang saat ini lebih dikenal 

dengan sebutan kawasan “The New Modern City”. HARRIS Hotel & Conventions merupakan tempat ideal 

untuk pelancong. Hotel ini menjadi trendsetter di Bekasi dengan 326 HARRIS Room dan 6 HARRIS Suites, 

Ruang Meeting, Ballroom, dan Conventions, HARRIS Café, HARRIS Boutique, Dino Kids Club, H’Spa, 

Kolam Renang, dan Fitness Centre, HARRIS Hotel & Conventions Bekasi didesain untuk memberikan 

pengalaman menginap yang memuaskan dalam suasana yang nyaman untuk para tamu. 

 

Tentang HARRIS Hotels: 

HARRIS Hotels sebuah jaringan hotel dengan 20 hotel yang sudah beroperasi dan 20 yangs edang dalam 
taraf pembangunan. Sejumlah 40 hotel dengan 7,397 kamar akan beroperasi di tahun 2022. HARRIS, 
sebuah brand dari  TAUZIA Hotels berlokasi di K-Link Tower, 25 Fl. Suite B, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 
59A, Jakarta 12950, Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di www.harrishotels.com 
  

Tentang TAUZIA Hotels: 

Berdiri sejak tahun 2001, TAUZIA Hotels merupakan salah satu jaringan hotel yang ada di Indonesia dan 
mengelola 114 hotel yang sudah beroperasi maupun yang sedang dalam tahap pembangunan.  Adapun 
brand yang berada dibawah naungan TAUZIA Hotels  adalah Label Preference - Hotel dengan konsep 
Boutique Hotel, HARRIS Vertu - Upscale Hotel dengan mengusung tema “Joy of Life”, HARRIS - Midscale 
Hotel yang mengusung tema “Healthy Lifesyle”, YELLO - Hotel yang identik dengan netizen dan 
merupakan hotel ekonomis dengan konsep berbeda, POP! - Budget Hotel yang diperuntukan bagi eco-
friendly travelers.  Tidak hanya mengelola manajemen hotel, TAUZIA juga sebuah konsultan jasa 
perhotelan.  Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di www.tauzia.com dan @tauziahotels. 
  

Tentang PT Summarecon Agung Tbk: 

PT Summarecon Agung Tbk. (Summarecon) adalah salah satu perusahaan properti terkemuka di 

Indonesia, yang telah berdiri sejak tahun 1975. Summarecon mengembangkan Kelapa Gading yang kini 

lebih dikenal menjadi Summarecon Kelapa Gading. Summarecon berhasil mengembangkan kawasan 

Kelapa Gading menjadi kota terpadu modern seluas 550 hektar dan menjadi tempat tinggal yang diminati 

masyarakat kelas atas. Setelah sukses dengan Summarecon Kelapa Gading, mulai tahun 1993 

Summarecon mengembangkan kawasan kota terpadu di Serpong dengan nama Summarecon Serpong 

yang memiliki izin pengembangan seluas 750 hektar serta mengembangkan Bekasi dengan nama 

Summarecon Bekasi seluas 240 ha sejak tahun 2010. Seluruh kawasan yang dikembangkan terintegrasi 

dengan area komersial dan pusat perbelanjaan yang besar, sports club, dan fasilitas sosial lainnya seperti 

sekolah, rumah sakit, rumah ibadah dan taman. 
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Tentang Summarecon Bekasi: 

Terletak sekitar 21 km di sebelah timur Jakarta, Summarecon Bekasi, unit usaha dari PT Summarecon 

Agung Tbk., merupakan proyek kota terpadu yang dimulai pada bulan Maret 2010. Summarecon Bekasi 

mengubah wilayah utara kota Bekasi menjadi kawasan hunian dan komersial metropolitan yang 

berkembang modern. Sebuah area pusat bisnis (“Sentra Summarecon Bekasi”) dengan pusat 

perbelanjaaan, pusat perdagangan ritel, perkantoran dan hotel akan melengkapi kota modern ini. Ruang 

hijau yang luas, infrastruktur perkotaan dan fasilitas yang diperlukan untuk dapat mandirinya sebuah 

kehidupan kota akan dibangun di lingkungan perumahan yang bernilai tinggi ini. Sejak pertama kali 

diluncurkan, Summarecon telah menjual 7 klaster perumahan dengan total unit sekitar 1.700 rumah dan 

4 klaster ruko sebanyak 330 unit. 

  

  

Marlina 

Phone           : +62 21 2851 9080 

Fax               : +62 21 2851 9081 

Mobile           : +62 852 8678 7630 

Email            : marcomm-harris-bekasi@tauzia.com 

 


