RED PLANET TERUS BERKEMBANG DENGAN
PEMBUKAAN HOTEL DI NAGOYA
Untuk segera diberitakan

17 Agustus 2017

NAGOYA - Red Planet Hotels mengumumkan bahwa Red Planet Nishiki, Nagoya, Jepang akan resmi
dibuka pada 1 November 2017 dan sekarang sudah mulai menerima reservasi. Red Planet Nishiki,
Nagoya adalah properti dengan jumlah 211 kamar yang berlokasi strategis di jantung kota, berletak
dekat stasiun kereta Nagoya dan atraksi wisata yang paling populer. Hal ini menjadikan sebuah faktor
ideal untuk para pelancong bisnis maupun liburan ke Nagoya. Semua kamar memiliki Wi-Fi
berkecepatan tinggi, power shower yang menenangkan, tempat tidur berkualitas buatan dengan linen
mewah dan masih ada fitur lain seperti AC dan pemanas, workstation, brankas di kamar, pengering
rambut, kulkas, fasilitas pembuat teh dan kopi, dan TV layar datar sebesar 40 inci.
Chief Executive Officer Red Planet, Tim Hansing, mengatakan "pembukaan Red Planet Hotel Planet
ketiga di Jepang, melihat market yang membutuhkan inovasi produk dan peningkatan kualitas disektor
hotel ekonomi, dan Red Planet memperkuat posisinya sebagai yang terbesar dan tumbuh paling cepat
di Asia."
“ Tingginya permintaan untuk hotel-hotel bernilai di Jepang dari wisatawan domestik dan inbound,
tambah Mika Umumera, Red Planet Japan Country Head. "Red Planet Hotel Nishiki, Nagoya sudah
dibuka untuk pemesanan pada 1 Agustus 2017 dan telah dihasilkan memperlihatkan traffic
pemesanan yang sangat jelas.
Red Planet mulai beroperasi di Jepang pada tahun 2013 dengan pembukaan Red Planet Asakusa,
Tokyo dan Red Planet Naha, Okinawa. Red Planet terus melakukan ekspansi di Jepang dengan akuisisi
2 situs di Sapporo, untuk persiapan pembukaan di tahun depan.
Red Planet memiliki dan mengoperasikan dua puluh lima hotel di empat negara, dengan fokus pada
kenyamanan, kenyamanan, dan gaya-semua dengan harga yang terjangkau. Rantai nilai hotel terus
merintis dan berinovasi dengan aplikasi terbaik di kelasnya yang menampilkan "In Stay mode",
mengubah pengalaman para tamu dengan memungkinkan mereka untuk mengobrol langsung dengan
front desk di hotel, cari atraksi wisata lokal, hubungi jasa dan layanan Uber, dan nikmati diskon di lebih
dari 200 restoran yang terletak di dekat hotel Red Planet.
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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 4.056 kamar. 11 hotel tambahan, terdiri dari 2,260 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.
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