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MANILA - Rizal Commercial Banking Corporation ("RCBC"), bersama dengan RCBC Capital Corporation
bertindak sebagai Lead Arranger, telah memperpanjang pinjaman P1.5 miliar untuk Red Planet Hotel,
yang diperuntukan sebagian membiayai hingga 5 hotel baru, termasuk 3 di Metro Manila yang saat
ini sedang dalam tahap pembangunan konstruksi dan dijadwalkan dibuka pada awal 2018. Dengan
pembukaan yang terbaru, Red Planet akan terus memantapkan posisinya sebagai yang terbesar dan
tumbuh cepat sebagai grup hotel terjangkau se-Asia, dengan 13 hotel di Filipina, 9 di antaranya akan
berlokasi di Metro Manila. Selanjutnya 5 hotel akan dibangun yang akan menambahkan portfolio Red
Planet di Filipina hingga 18 hotel pada akhir 2018.
Red Planet Manila Bay adalah properti 150 kamar yang berlokasi strategis dan dekat akses menuju
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Ermita, tidak jauh dari Bandara Internasional Ninoy Aquino. Hotel
terletak dengan baik untuk kedatangan turis yang ingin menikmati pemandangan Old Manila dan
Intramuros, serta melihat pemandangan matahari terbenam di Manila Bay yang terkenal. Hotel ini
juga berdekatan dengan sejumlah lembaga pemerintah dan kantor perusahaan.
Red Planet Binondo adalah properti 170 kamar yang terletak di Chinatown yang terkenal di Distik
Bisnis Manila, berjarak beberapa menit dengan berjalan kaki dari mal perbelanjaan dan pasar grosir.
Red Planet Aurora Boulevard adalah properti 167 kamar yang terletak di Quezon City, dekat ke
Araneta Center dan tempat-tempat budaya lainnya. Hotel ini terletak bersebelahan dengan Cubao
yang ramai, tempat belanja dan makan, dan dekat dengan Expo Cubao.
Semua 3 properti menampilkan standar Red Planet Hotels terbaru - terbaru, modern dan dengan
Lobi yang inovatif, dilengkapi perangkat komputer Apple untuk dapat digunakan untuk tamu secara
gratis, juga terdapat "Info Wall" yang berisi segala kebutuhan informasi tamu untuk mengetahui
tentang apa yang terjadi di sekitar hotel, dan layar "Photo-Me" yang memungkinkan para tamu untuk
mengambil foto narsis untuk dibagikan di Media Sosial platform. Semua kamar menyediakan Wi-Fi
berkecepatan tinggi gratis, shower bertekanan tinggi, custom kualitas tempat tidur, dan banyak fitur
lainnya termasuk AC, workstation, in-room brankas, pengering rambut, lemari es, dan TV layar datar
40 inci.
Red Planet memiliki dan mengoperasikan 26 hotel di 4 negara, dengan fokus pada kenyamanan,
kenyamanan, dan gaya - semua dengan harga yang terjangkau. Hotel bergaya tech-savvy

Ini terus merintis dengan aplikasi terbaik di kelasnya yang menampilkan "In-Stay Mode", jug
menambah pengalaman menginap tamu dengan memungkinkan mereka untuk mengobrol langsung
dengan front desk di hotel, mencari atraksi wisata lokal, dan nikmati diskon di lebih dari 200 restoran
yang terletak dekat Red Planet Hotels.
Sejak 2013, RCBC telah menyediakan pembiayaan untuk pembangunan 3 hotel yang ada, yaitu, Red
Planet Davao, Red Planet Ortigas, dan Red Planet Amorsolo-Makati.
Pada kesempatan penandatanganan fasilitas pinjaman, Red Planet Chief Financial Officer, Yoshi
Ikurumi, mengatakan "perjalanan dan pariwisata ke dan di dalam Filipina, semakin meningkat mulai
dari pasar domestik dan pengunjung internasional, menunjukkan pertumbuhan yang fenomenal.
Pembukaan ketiga hotel ini semakin mengukuhkan posisi Red Planet sebagai pemimpin hotel di
negara ini. "Red Planet baru beroperasi di Filipina selama 5 tahun tapi sudah kita miliki 10 hotel yang
beroperasi sangat sukses, tersebar di Filipina ”, Mr Ikurumi menambahkan.
Wakil Presiden Eksekutif RCBC, Michael O. de Jesus mengatakan "RCBC dengan senang hati
memperpanjang ini pinjaman ke Red Planet Hotels. Memang, kita didorong oleh dinamika positif dari
sektor perjalanan dan rekreasi di Filipina dan percaya bahwa Red Planet Hotel dapat diposisikan untuk
mendapatkan manfaat dari dorongan pertumbuhan industri. Industri perjalanan secara keseluruhan
adalah roda penting dalam segi ekonomi yang substansial, dan manfaatnya baik untuk nasional
maupun per-ekonomian lokal di Filipina bersifat langsung dan tahan lama. Selanjutnya, model nilai
hotel adalah yang defensif, dengan biaya operasi rendah dan margin tinggi, namun sangat besar
momentumnya dalam pertumbuhan "
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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 4,175 kamar. Sebelas hotel tambahan, terdiri dari 2,220 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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