RED PLANET MEMBUKA
HOTEL PERTAMA DI NAGOYA
Untuk segera diberitakan

26 Oktober 2017

NAGOYA – Red Planet Hotel terus melakukan ekspansi dengan dibukanya Red Planet Nishiki, Nagoya,
Jepang pada tanggal 26 Oktober 2017. Hotel mulai menerima pemesanan 17 Agustus 2017, dan sejak
saat itu mendapat respon yang sangat baik dari dalam negeri dan pelanggan internasional.
Red Planet Nishiki, Nagoya adalah properti dengan jumlah 211 kamar yang berlokasi strategis di
jantung kota, berlokasi dekat dengan stasiun kereta Nagoya dan atraksi tempat wisata yang paling
populer, sangat ideal dan baik bagi para pelancong bisnis maupun turis. Menjadi tempat yang
sempurna untuk menjelajahi Chubu wilayah Jepang tengah, termasuk Gifu, Inuyama, Takayama, Gujo
Hachiman, Gokoyama, dan Shirakawa-go. Hotel baru ini menawarkan lobi yang cerah dan modern,
dilengkapi dengan perankat computer Apple yang tersedia untuk tamu, juga "Info Wall" dan layar
selfie-taking interaktif. Semua kamar-kamarnya memiliki Wi-Fi berkecepatan tinggi yang gratis,
pancuran bertekanan yang menenangkan, dan kualitas custom-made tempat tidur dengan linen
mewah, serta banyak fitur lainnya, termasuk AC dan pemanas, workstation, brankas dalam kamar,
pengering rambut, kulkas, fasilitas pembuatan teh dan kopi, dan TV layar datar 40 inci.
"Pembukaan Hotel Planet Merah ketiga di Jepang memperkuat posisi Red Planet sebagai perusahaan
hotel terjangkau di Asia terbesar dan tercepat, "kata Tim Hansing, Chief Executive Officer Red Planet.
“Nagoya, adalah pusat utama manufaktur dan rumah sebuah brand Toyota, dan merupakan suatu
pasar yang sedang booming juga menarik perhatian banyak investor hotel selama beberapa tahun
terakhir, ”tambahnya.
"Nagoya dan wilayah Chubu juga telah lama menarik pelancong luar negeri," kata Mika Umumera,
Country Head Red Planet Jepang. "Kawasan ini telah menjadi rumah bagi banyak keunikan, keajaiban
arsitektur dan Situs Warisan Dunia UNESCO. Pengunjung menikmati mengunjungi Puri Nagoya dan
Kastil Matsumoto, serta desa-desa bersejarah Shirakawa-go dan Gokoyama. Nagoya juga merupakan
rumah bagi banyak sekali museum, termasuk Toyota yang mengagumkan Museum Tecno. Dengan
dibukanya taman hiburan Legoland pada bulan April 2017, dan juga penyelesaian terminal
pengangkutan berbiaya rendah baru di Nagoya Bandara Chubu Centrair International, kami telah
melihat peningkatan permintaan rekreasi dari pengunjung asing, khususnya dari negara-negara Asia
Tenggara. "
Planet Merah mulai beroperasi di Jepang pada tahun 2013 dengan pembukaan Red Planet Asakusa di
Tokyo dan Red Planet Naha di Okinawa. Red Planet terus berlanjut ekspansi di Jepang dengan akuisisi
dua situs di Sapporo, karena dibuka pada tahun 2018 dan

2019 nantinya. Red Planet memiliki dan mengoperasikan dua puluh enam hotel di empat negara,
dengan fokus pada kenyamanan, kemudahan, dan gaya - semua dengan label harga yang terjangkau.
hotel yang tech-savvy, grup ini terus merintis dengan aplikasi terbaik di kelasnya yang menampilkan
"In-Stay Mode", menambah pengalaman menginap tamu dengan memungkinkan mereka untuk
mengobrol langsung dengan front desk di hotel, cari atraksi wisata lokal, dan nikmati diskon di lebih
dari 200 restoran terletak 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 26 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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