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MANILA – Red Planet terus mendefinisikan ulang pengalaman hotel bernilai di Filipina dengan 

investasi signifikan sebesar P80 juta untuk merenovasi façade dan lobi di semua hotel di Manila dan 

Cebu, menawarkan yang pengalaman yang sama sekali baru dan pembaharuan untuk para tamu. 

Setelah membuka hotel pertamanya di negara ini pada tahun 2012, Red Planet kini menyambutnya 

lebih dari tiga juta tamu menjadi hotel pilihan hotel Filipina baik pelancong domestik maupun 

internasional. 

Red Planet memiliki dan mengoperasikan 10 hotel di Filipina, dengan 8 hotel lainnya sedang dalam 

proses pengembangan, dan melengkapi portofolio Asia dari 37 hotel.  

Mengomentari penyelesaian program peningkatan hotel, Chief Executive Officer Red Planet, Tim 

Hansing, mengatakan bahwa preferensi tamu berkembang dengan cepat dalam sektor perhotelan 

terjangkau, dan karena itu tetap penting untuk memenuhi estetika keduanya serta ekspektasi 

fungsional. 

"Red Planet telah melakukan pembaharuan ekstensif ke eksterior hotel kami dan hasilnya tidak kalah 

luar biasa. Skema warna baru dan signage dramatis menambah suasana lobi yang lebih terang, dan 

modern. Meja depan kami juga direnovasi untuk mempercepat proses waktu check-in dan check-out. 

Lebih jauh lagi, kami telah menambahkan karpet pada semua koridor, dan kamar tamu dan juga kamar 

mandi yang disempurnakan, "Hansing menambahkan. "Selain itu, kami terus melakukan investasi 

besar dalam teknologi. Kami telah menginstal dan melengkapi dengan perangkat komputer desktop 

Apple terbaru di lobi kami untuk penggunaan gratis para tamu, dan kini menawarkan kecepatan WiFi 

yang tak tertandingi di pasaran. Ini mewakili signifikan komitmen finansial, tapi salah satu tamu setia 

kami berhak menerimanya. " 

Country Head Red Planet Filipina, Sahlee Zaldivia, berkomentar lebih lanjut, "Dengan ini investasi ke 

dalam produk fisik, dikombinasikan dengan aplikasi dan Mode In-Stay yang unik, Red Planet telah 

memposisikan dirinya dengan jelas sebagai jaringan hotel terkemuka di Filipina. Kami ingin tamu hotel 

kami menyadari itu, dan apabila mereka menginap di Red Planet Hotel, itu adalah pengalaman terbaik 

dan menjadi nilai yang sangat baik."  
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Untuk keterangan lebih lanjut atau photo stok dengan resolusi tinggi, mohon hubungi: 

Aline Massart 
Vice President Marketing 
Red Planet Hotels 
Tel:  66 2 613 5818 
Mobile:  66 80 463 2570 
Email:  aline@redplanethotels.com  
 

Tentang Red Planet  

Red Planet Hotels, yang didirikan pada tahun 2010, adalah perusahaan hotel regional milik swasta 

yang berfokus pada kawasan Asia dan memperluas sektor hotel dengan harga terjangkau. Perusahaan 

memiliki dan mengoperasikan 25 hotel di Indonesia (7), Jepang (4), Filipina (10), dan Thailand (5) 

dengan total 3.964 kamar. Dua belas hotel tambahan,  terdiri dari 2,287 kamar, akan dibuka di seluruh 

Jepang, Thailand, dan Filipina pada 2017 dan 2018. Hotel-hotel ini akan terbuka dengan menggunakan 

platform teknologi Red Planet yang tangguh dan terukur, menyediakan perangkat lunak reservasi 

canggih, memastikan proses pemesanan yang cepat dan efisien, dan panduan daya tarik lokal untuk 

pelanggan Red Planet terdiri dari sebuah hotel bergaya yang menawarkan hotel dengan semua 

propertinya berlokasi dan memberikan sambungan Wi-Fi berkecepatan tinggi. Perusahaan Red Planet 

yang berbasis di Jakarta (RedPlanet Indonesia - PSKT: IJ) dan Tokyo (Red Planet Japan - 3350: JP) 

terdaftar di Indonesia dan bursa efek Jepang. 
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