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GREETINGS
Salam hangat dari Nuvasa Bay.
Pada newsletter edisi pertama tahun 2020 ini, kami ingin menginformasikan
perkembangan terbaru dari Nuvasa Bay. Meskipun berada di tengah pandemik Covid-19,
kami tetap konsisten dan bertanggung jawab dalam memberikan update informasi terkait
Nuvasa Bay kepada Anda semua.
Mengawali tahun 2020, Nuvasa Bay memulai proses serah-terima unit rumah The Nove
Residences Fase 1 kepada para pemiliknya. Hal ini sesuai dengan komitmen waktu yang
telah kami janjikan pada awal pembangunan. Selain hunian rumah, saat ini progres
pembangunan apartemen The Nove Tower Kaina juga sudah mencapai lantai teratas dan
dalam waktu dekat kami akan melakukan penutupan atap apartemen sebagai penanda
pekerjaan struktur Tower Kaina telah selesai.
Untuk memberikan kemudahan bagi Anda untuk memiliki unit hunian impian
The Nove@Nuvasa Bay, Sinar Mas Land sudah mempersiapkan promo spesial untuk Anda.
Jangan lewatkan Promo Move In Quickly dari Sinar Mas Land. ‘Makin Cepat Belinya, Makin
Besar di-Bayarinnya’. Promo yang berlaku mulai 22 Maret hingga 30 Juni 2020 ini akan
memberikan program cicilan dan diskon spesial untuk Anda yang sayang untuk dilewatkan
begitu saja.
Selain informasi mengenai klaster The Nove, proyek joint venture Sinar Mas Land dan Citra
Mas Grup (Nongsa D-Town) yang berada bersebelahan dengan area Nuvasa Bay juga terus
mengalami kemajuan. Sebagai langkah awal dari kerjasama ini, akan segera diperkenalkan
tiga gedung co-working space baru di Nongsa Digital Park. Gedung yang berada tepat di
sebelah Apple Academy ini, mampu menampung 750 pekerja kreatif dan start-up. Hal ini
tentu saja akan membawa pengaruh positif kepada area Nongsa, khususnya Nuvasa Bay.
Kawasan Nongsa akan semakin berkembang dan potensi hunian The Nove akan semakin
meningkat.
Demikian newsletter edisi ini kami hadirkan. Semoga dapat memberikan informasi yang
bermanfaat bagi Anda semua.
Akhir kata, mari kita berdoa agar pandemik Covid-19 ini segera berakhir sehingga kondisi
kembali pulih, kita bisa beraktivitas seperti sediakala, dan semua rencana pembangunan
di Nuvasa Bay dapat berjalan dengan baik. Tetap waspada, menjaga kesehatan serta
kebersihan lingkungan demi kebaikan kita semua.
Terima kasih.

Salam Hormat,
Franky Najoan,
CEO Sinar Mas Land

THE NOVE
PROJECT
PROGRESS

The Nove Residences
Nuvasa Bay telah melakukan serah terima unit kepada para pemilik unit The Nove Residences
fase satu sejak akhir tahun 2019 lalu secara bertahap. Unit The Nove Residences yang
diserahterimakan terdiri dari dua tipe yakni Terrace House dan Semi Detached. Keunikan
The Nove Residences fase satu ini, menghadap langsung ke driving range Palm Springs Golf
yang baru saja diperbaharui.

The Nove ApartmentKaina Tower
Pembangunan
konstruksi
Tower
Kaina saat ini sudah mencapai lantai
teratas. Langkah selanjutnya setelah
konstruksi adalah pengerjaan sanitary,
pengerjaan atap dan finishing.
Tower Kaina yang rencananya akan
diserahterimakan pada akhir tahun
2020 ini merupakan tower pertama
dari tiga tower yang nantinya akan
berdiri di klaster The Nove.

NONGSA
DIGITAL PARK
EXTENSION
Sebagai tahap awal proyek joint venture Sinar Mas Land dengan Citra Mas Group, kami akan
memperkenalkan Nongsa Digital Park Extension. Bangunan yang berdiri diatas lahan seluas
5000 meter persegi ini mampu menampung 750 pekerja kreatif dan start-up baik dari dalam
maupun luar negeri. Terlebih saat ini semakin berkembang perusahaan start-up yang diharapkan
bisa menggairahkan kembali ekonomi digital di Indonesia. Selain itu dengan meningkatnya
jumlah populasi di Nongsa, maka secara otomatis permintaan akan hunian tempat tinggal
juga akan meningkat.

PALM SPRINGS
FIGHT COVID-19

Pandemik Covid-19 yang melanda di banyak negara termasuk Indonesia menimbulkan
kekhawatiran bagi banyak pihak, tak terkecuali golfer yang biasa melakukan kegiatan di
Palm Springs Golf & Country Club. Sebagai langkah preventif, maka pihak Management
Nuvasa Bay termasuk di dalamnya Palm Springs Golf & Country Club melakukan tindakan
berkala seperti pembersihan dan penyemprotan cairan disinfektan di semua area mulai
dari lobi hingga restoran. Selain itu, setiap pegawai dan golfer yang memasuki area
Palm Springs Golf & Country Club harus melalui pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu.
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Melirik Batam sebagai
Pusat Digital Baru di
Indonesia

Nuvasa Bay Batam
Penuhi Janji Pada
Pemilik Unit

Manjakan Kaum Urban,
Pertumbuhan Properti
Ekslusif Bergairah di
Batam

Senin, 17 Februari 2020

Kamis, 13 Februari 2020

Rabu, 12 Februari 2020

Indonesia diprediksi akan
mengalami puncak bonus
demografi pada 2030.
Pada periode tersebut,
diperkirakan 70 persen
populasi Indonesia
merupakan usia produktif.

Sinar Mas Land selaku
pengembang dari Nuvasa Bay
telah melakukan serah terima
kepada para pemilik unit The
Nove Residence Fase 1 sejak
akhir 2019 lalu dan hal ini
menjadi bukti keseriusan
Sinar Mas Land dalam
membangun area seluas 228
hektare di Nongsa.

Kota Batam adalah salah satu
kota yang ditempati kaum
urban. Tinggal di kawasan
ekonomi khusus, kaum
urban setempat tentunya
membutuhkan hunian yang

https://properti.kompas.com/
read/2020/02/17/180300621/melirikbatam-sebagai-pusat-digital-baru-diindonesia

https://inforial.tempo.co/info/1002458/
nuvasa-bay-batam-penuhi-janji-pada-pemilik-unit#.XkZnSarLnyQ.whatsapp

Nuvasa Bay Penuhi Janji
Serah Terima Kunci

Nuvasa Bay Batam
Serahkan Kunci The
Nove Residence Fase-1
Tepat Waktu

Sinar Mas Land Selaku
Pengembang Nuvasa
Bay, Batam Lakukan
Serah Terima Kunci
Tepat Waktu

Rabu, 12 Februari 2020

Rabu, 12 Februari 2020

Rabu, 12 Februari 2020

Sinar Mas Land selaku
pengembang dari
Nuvasa Bay telah melakukan
serah terima kepada para
pemilik unit The Nove
Residence Fase 1. Serah
terima kepada para pemilik
ini sudah dilakukan sejak
akhir 2019 lalu dan hal ini
menjadi bukti keseriusan
Sinar Mas Land dalam
membangun area seluas 228
hektare di Nongsa.

Sinar Mas Land, pengembang
kawasan hunian atau properti
bertaraf internasional di
Nongsa, Nuvasa Bay, telah
melakukan serah terima unit
rumah atau landed house
The Nove tahap pertama
kepada konsumen.
Sebanyak 15 unit rumah
telah diserahkan kepada
pemiliknya pada
Desember 2019.

Nuvasa Bay di area Nongsa
terus mengalami kemajuan
yang signifikan. Mulai dari
infrastuktur maupun fasilitas
penunjang, terus dilakukan
guna memberikan yang
terbaik bagi konsumennya.
Salah satunya dengan
menunaikan komitmen untuk
melakukan serah terima unit
The Nove Residence Fase 1
di akhir 2019.

https://republika.co.id/berita/
q5kq51423/nuvasa-bay-penuhi-janjiserah-terima-kunci

https://jatim.sindonews.com/
read/23182/1/nuvasa-bay-batam-serahkan-kunci-the-nove-residence-fase1-tepat-waktu-1581523350

https://m.suarakarya.id/detail/106935/
Sinar-Mas-Land-Selaku-PengembangNuvasa-Bay-Batam-Lakukan-SerahTerima-Kunci-Tepat-Waktu

memadai.

https://www.jawapos.com/ekonomi/
properti/12/02/2020/manjakan-kaumurban-pertumbuhan-properti-ekslusifbergairah-di-batam/

NUVASA
UPDATE
Promo Move in Quickly
Melanjutkan beragam promo yang telah sukses sebelumnya, kali ini Sinar Mas Land mengadakan
promo Move in Quickly untuk memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk memiliki
unit hunian idaman dan dapat segera menempatinya.
Promo ini berlaku untuk pembelian The Nove Apartment- Kaina Tower dan The Nove Residencestipe Terrace House, dengan cicilan DP 15% dicicil 12x dan juga diskon tambahan 15%.
Tunggu apa lagi? Kini hunian impian sudah ada di genggaman Anda.
Info lebih lanjut, hubungi:
CS The Nove
(+62) 778 761 199, (+62) 811 7008 238
Pundi Property
(+62) 811 7001 873
Promex Batam City (+62) 812 7003 107
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