RED PLANET BEKERJASAMA DENGAN JOOX UNTUK
SUMMERSONIC FESTIVAL 2017
Untuk segera diberitakan

21 Juli 2018

BANGKOK – Red Planet terus mendefinisikan kembali sektor perhotelan dengan nilai Asia membentuk
kemitraan jangka panjang dengan JOOX, merek streaming musik terdepan di Asia. Bekerja sama
dengan Red Planet Hotels, JOOX menawarkan penggunanya kesempatan untuk memenangkan
perjalanan ke Summer Sonic Festival di Tokyo dari 18-20 Agustus,2017.
Summer Sonic adalah bagian dari festival musik paling terkenal di Asia, menarik lebih dari 200.000
orang selama tiga hari. Pada tahun 2017, festival ini akan menjadi tuan rumah yang terkenal di dunia
artis seperti DJ Calvin Harris, Foo Fighters, Oasis, dan Black-Eyed Peas.
Pengguna yang mendaftar keanggotaan JOOX VIP akan berkesempatan mengikuti undian empat
hadiah, masing-masing termasuk dua tiket untuk Summer Sonic, penerbangan ke Tokyo pulang pergi,
dan akomodasi di Red Planet Hotel Asakusa. Kontes dimulai pada tanggal 14 Juli 2017 dan berakhir
pada tanggal 28 Juli 2017. Pemenang akan diumumkan pada 31 Juli 2017.
JOOX akan mempromosikan kemitraan melalui aplikasi dan media sosial mereka, termasuk halaman
Facebook dan laman Sanook. Red Planet juga akan membuat beberapa playlist di JOOX dan berencana
untuk meluncurkan kampanye serupa untuk festival musik Thailand yang akan datang.
Red Planet Hotels Chief Executive Officer Tim Hansing mengatakan bahwa ini adalah "kesempatan
fantastis "untuk bermitra dengan JOOX, perusahaan yang dinamis dan inovatif, dan memberikan
terbaik, yang sepenuhnya sesuai dengan nilai dari Red Planet.
Red Planet menarik para pelancong berteknologi muda dari seluruh Asia. Kemitraan dengan JOOX,
dianggap sebagai layanan streaming musik terkemuka di daerah, akan membantu kedua merek
tersebut mengembangkan basis pelanggan mereka.
Red Planet saat ini memiliki dan mengoperasikan 25 hotel di empat negara, dengan fokus pada
kenyamanan, kemudahan, dan gaya dengan harga terjangkau. Jaringan hotel hemat teknologi terus
merintis dengan aplikasi kelas dunia yang menampilkan "In-Stay Mode", ditambah dengan
pengalaman para tamu yang memungkinkan mereka mengobrol langsung dengan front desk sebelum
sampai di hotel. Selain itu, tamu yang menggunakan aplikasi seluler memiliki akses ke daftar atraksi
wisata lokal terbaik, layanan Uber and Grab, dan potongan harga lebih dari 200 restoran yang terletak
di dekat Red Planet Hotels.
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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 28 hotel di Indonesia (7), Jepang (4), Filipina (12), dan Thailand (5)
dengan total 4.489 kamar. 9 hotel tambahan, terdiri dari 1.903 kamar, akan dibuka di seluruh Jepang,
Thailand, dan Filipina pada 2018 dan 2019.
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.

Tentang JOOX
JOOX adalah aplikasi streaming musik yang dikembangkan oleh Tencent Holdings Limited. Diluncurkan
di Hong Kong pada bulan Desember 2014 dan kemudian diperkenalkan di Thailand dalam
kolaborasiantara situs terkemuka Sanook.com dan Tencent. JOOX memungkinkan pengguna
menikmati musik gratisstreaming kapan saja dan dimana saja via JOOX, yang bisa digunakan di
smartphone, tablet dan komputer. Pengguna PC juga bisa mendengarkan musik lewat Sanook!
Dengan masuk menggunakan akun JOOX mereka (dapat juga menggunakan WeChat atau Facebook).
Sistem akan terhubung dengan daftar putar yang dibuat di aplikasi JOOX, yang memungkinkan
pengguna menikmati lagu favorit mereka secara instan di PC.
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