
INVESTASI MENAWAN DALAM GENGGAMAN 

 

Tidak bisa dipungkiri, sejak ratusan tahun yang lalu berlian menjadi perhiasan yang 

selalu dihadirkan dengan penuh daya pikat dan menawan. Kemilaunya yang abadi 

dan dipadupadankan dengan aneka kreasi bentuk perhiasannya seolah mempunyai 

kekuatan menyihir wanita untuk mengidam-idamkan dan ingin memilikinya. Bahkan 

kehadiran berlian sebagai perhiasan mampu memberikan energi dan menambah rasa 

kepercayaan diri yang tinggi bagi pemakainya. Bukan itu saja, sifatnya yang abadi 

menjadikan perhiasan berlian digunakan sebagai penanda yang mewakili kenangan-

kenangan spesial dan berharga dalam hidup seseorang. Ada ikatan kenangan yang 

tak bisa dilerai di antara manusia dengan benda bernama berlian di sepanjang masa. 

Namun demikian, kehadiran berlian semata-mata tidak indah ketika berlian menjadi 

perhiasan saja. Berlian sepanjang sejarah hidup manusia, memiliki potensi sebagai 

investasi yang nilainya sungguh menawan dibandingkan jenis perhiasan lain, seperti 

emas semisal. 

 

Memahami potensi ganda tersebut, HSG (Haryadi Surya Gemilang) Jewellery dengan 

ownernya Bapak Haryadi, sebagai salah satu pioner yang sudah malang melintang di 

ranah perhiasan berlian di Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mempersembahkan 

kepada khalayak sebuah gelaran spesial dan bergengsi, yakni Pameran Berlian. Even 

yang bertempat di galeri HSG Jewellery ini digelar tanggal 25 April dan berakhir 

hingga tanggal 2 Mei 2014, mulai pukul 10.00 hingga 19.00 WIB. Adapun lokasi 

galeri HSG Jewellery sendiri sangatlah strategis. Berada di penggal jalan jantung 

kota Yogyakarta, yakni di Jl. P. Mangkubumi 67 (depan KR) Yogyakarta, membuat 

galeri yang nyaman ini mudah dan cepat diakses siapa saja yang berminat terhadap 

kemewahan dan nilai keabadiaan perhiasan berlian. 

 

Sebagai salah satu galeri perhiasan berlian yang mumpuni di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, HSG Jewellery memberikan kelebihan-kelebihan kepada pengunjung dan 

pelanggan tercintanya. Selain dengan bangga menghadirkan beraneka koleksi 

perhiasan berlian yang berkualitas tinggi, dalam pameran ini HSG Jewellery juga 

memberikan souvenir kepada pengunjung pameran. Tidak hanya itu saja, dengan 

pelayanan yang berfokus pada pembeli, HSG Jewellery memberikan layanan cuci 

gratis perhiasan berlian, senantiasa memberikan garansi dan sertifikat pembelian 

perhiasan berlian sehingga perhiasan berlian dalam keadaan aman, terawat dan 



terjaga nilai investasinya. HSG Jewellery juga menerima tukar tambah perhiasan 

berlian tanpa dikenai potongan serta untuk memudahkan pembeli berinteraksi 

maupun konsultasi dengan Bapak Haryadi beserta staf, pelanggan maupun calon 

pembeli dapat memanfaatkan sambungan telepon dengan nomor (0274) 566.562, 

787.06.76. Benar-benar multi layanan yang matang yang akan membuat siapa saja 

merasa tenang, lega pun nyaman untuk memutuskan menjadikan perhiasan sebagai 

perhiasan sekaligus investasi abadi. 

 

Pameran yang berlangsung selama satu minggu ini, sungguh dapat dijadikan sebagai 

salahsatu sumber referensi yang mencerahkan dan bernilai untuk mengetahui tren 

perkembangan berlian baik dari sisi model, bentuk, maupun value investasinya. 

Sehingga kita dapat menentukan pilihan yang terbaik tatkala ingin melakukan 

transaksi pembelian berlian. HSG Jewellery pun seolah ingin membuat perhiasan 

berlian yang mewah tersebut dapat dimiliki oleh siapapun. Dengan memberikan 

potongan diskon yang cukup besar, hingga 40% dan dapat mengggunakan fasilitas 

cicilan Bank Mandiri, BCA, ANZ (0%, 6 & 12x), rasanya bukan hal yang mustahil bagi 

siapa saja untuk menggenggam investasi yang menawan ini. Salam keabadian! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


