RED PLANET MEMPERKENALKAN
LAMAN SITUS TERBARU
Untuk segera diberitakan

7 November 2017

BANGKOK - Red Planet Hotels meluncurkan situs web yang dirubah pada 6 November 2017. Laman
situ yang dirancang ulang dengan menggabungkan citra modern dan dinamis perusahaan dengan
mudah untuk di gunakan di antarmuka, yang menyederhanakan navigasi melalui situs web dan
mempersingkat proses pemesanan.
“Kami bertujuan untuk merilis situs web modern yang sepenuhnya sejalan dengan DNA merek kami,
yang akan beresonansi dengan tamu kami yang ingin menginap di hotel yang berlokasi di pusat kota
dan menaikan layanan luar biasa dan nilai yang tidak ada duanya, ”kata Tim Hansing, Red Planet Chief
Executive Officer.
"Situs web ini 100% mobile responsif. Lebih dari 75% pengunjung menggunakan ponsel mereka pada
saat mereka mencari dan mengunjungi laman kami, ”tambah Mr. Hansing.
“Pengalaman para tamu kami dimulai saat mereka berinteraksi dengan merek kami. Seringkali, ini
terjadi melalui kampanye pemasaran yang terhubung dengan situs web kami, ”kata Aline Massart,
Red Planet Vice President of Marketing. “Pada setiap tahap mendesain ulang, para pengguna online
kami tetap menjadi inti dari pengambilan keputusan kami. Keinginan kami untuk menciptakan situs
yang menarik dan inovatif, tanpa mempengaruhi pengalaman yang menyenangkan dan mudah di
gunakan, ”tambahnya.
Fitur-fitur baru akan ditambahkan secara berkala untuk terus meningkatkan pengalaman pengguna.
Laman situs yang baru akan mendukung sepenuhnya aplikasi seluler Red Planet yang ada. Aplikasi
yang banyak digunakan untuk mengubah pengalaman tamu hotel dengan "In-Stay Mode" -nya yang
unik. Hal ini memungkinkan para tamu untuk langsung mengobrol dengan front desk hotel, mencari
atraksi wisata lokal, dan memesan jasa layananan Uber atau Grab, para tamu yang menggunakan
aplikasi seluler menikmati diskon di lebih dari 200 restoran yang terletak di dekat Red Planet Hotels.
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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 26 hotel di Indonesia (7), Jepang (4), Filipina (10), dan Thailand (5)
dengan total 4.662 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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