
 

 

PRESS RELEASE 

 

Blitzmegaplex Telah Hadir di Miko Mall Bandung 
 

 

JAKARTA – blitzmegaplex, jaringan bioskop di Indonesia yang telah berdiri di sebelas lokasi di area 

Jakarta, Bandung, Bekasi, Tangerang, Balikpapan Batam kali ini telah membuka outlet nya yang kedua 

belas.  Setelah pertama berdiri di kota Bandung (Mall Paris Van Java) di tahun 2006, blitzmegaplex 

kini menyapa warga Bandung Selatan dengan menghadirkan satu konsep menonton baru yang lebih 

seru di area Miko Mall Lantai 3A, Jl. Kopo Cirangrang No 599, Bandung  

 

Blitzmegaplex kedua di kota Bandung hadir dengan konsep yang sangat berbeda dari seluruh 

jaringan blitzmegaplex lainnya yang pernah ada. Mengusung konsep Vintage, desain interior dibuat 

dengan seksama untuk menghadirkan kesan menonton yang lebih nyaman dan menyenangkan . 

Permainan nuansa kayu, besi dan unsur unsur warna kalem diharapkan mampu membawa perubahan 

suasana dan perasaan penonton saat berkunjung. Berbagai jenis film akan ditampilkan melalui 7 

Auditorium dengan total 1267 kursi, ditunjang dengan ‘state of the art’ sound system, teknologi 

RealD 3D dan konsep ‘Sweet Box’ yaitu mini sofa yang bisa digunakan untuk dua orang di dalam 

setiap auditoriumnya.  

 

Konsep jenis film yang bervariasi pun akan dihadirkan diblitz Miko Mall Bandung. Selain menampilkan 

film-film Hollywood , blitzmegaplex juga setia menambah wacana dunia film penonton dengan 

memutarkan film-film berbahasa asing seperti dari Thailand, Korea, Jepang, dan Negara-negara 

lainnya, juga tayangan-tayangan khusus seperti konser musik, pertandingan sepak bola. Auditorium 

blitz Miko Mall juga dapat digunakan untuk berbagai event seperti seminar, ulang tahun, konser 

musik dan acara lain yang disesuaikan dengan kebutuhan penonton.  

 

Fasilitas lain yang diberikan untuk para pecinta film di area blitz Miko Mall Bandung adalah 

kemudahan untuk membeli tiket nonton dan snack dengan cara online melalui 

www.blitzmegaplex.com dengan menggunakan kartu blitzCard dan kartu kredit Master atau Visa. 

blitzCard juga dapat digunakan sebagai kartu loyalitas, dimana para penonton dapat mengumpulkan 

point dan dapat menikmati beberapa benefit yang disediakan oleh partner merchant blitz di 

beberapa tempat.  

 

Seluruh pengalaman menonton semakin lengkap dengan hadirnya rasa gurih dan renyah dari kualitas 

popcorn salty dan popcorn caramel yang selama ini menjadi ciri khas tersendiri untuk blitzmegaplex.    

 

Pada masa pembukaan blitz Miko Mall Bandung nanti, penonton bisa mendapatkan berbagai macam 

promosi yang langsung memberikan berbagai macam keuntungan yang dapat digunakan pada saat 

mereka menonton film pilhan.  

 

 

http://www.blitzmegaplex.com/


 

 

Blitzmegaplex Miko Mall Lt. 3A  

Jl. Kopo Cirangrang No 599 Bandung  - 40225 

Telepon:   022 – 8544 6511 

 

Ikuti info terbaru mengenai blitz  melalui www.blitzmegaplex.com atau follow @blitzmegaplex.  Untuk 

pertanyaan yang berhubungan dengan Miko Mall Bandung, dipersilakan untuk menghubungi 

noni@blitzmegaplex.com atau dyah@blitzmegaplex.com  

 

 

 

 

Arum Pusparini 

Corporate Secretary  

PT Graha Layar Prima Tbk 

Mall of Indonesia 

Kelapa Gading Square 2nd Floor 

Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Barat 

Jakarta Utara 14240 

Telp : (021) 2936-4828  Fax : (021) 2936-4820 

www.blitzmegaplex.com  
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