RED PLANET BERKEMBANG DI FILIPINA DENGAN
MEMBUKA RED PLANET MANILA BAY
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MANILA – Berletak strategis, ideal dan modern - Red Planet Hotels mengumumkan bahwa Red Planet
Manila Bay resmi dibuka pada tanggal 15 Desember 2017. Red Planet Manila Bay, properti berjumlah
150 kamar yang menawarkan pemandangan Teluk Bay yang menakjubkan,matahari terbenam yang
terkenal, berlokasi strategis dan dekat akses menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat di Ermita, dari
Bandara Internasional Ninoy Aquino. Hotel ini terletak untuk melayani kedatangan turis yang datang
ingin mencari pemandangan di Old Manila dan Intramuros. Selain itu, hotel ini mempunyai akeses
dekat dengan area perkantoran pemerintahan, bisnis dan kompleks Mall of Asia.
Hotel ini memiliki standar Red Planet Hotels terbaru - terang, modern, dan inovatif lobi, dengan
dilengkapi perangkat komputer Apple pada pojok internet untuk penggunaan tamu secara gratis,
terdapat juga "Info Wall" yang berisi segala kebutuhan tamu untuk mengetahui tentang apa yang
terjadi di sekitar hotel, dan layar "Photo-me", yang memungkinkan para tamu untuk mengambil selfies
untuk langsung dibagikan di Platform Media Sosial.
Dengan dibukanya Red Planet Manila Bay, grup ini sekarang mengoperasikan 11 hotel di Filipina, 7 di
antaranya berada di Metro Manila. Ekspansi yang sedang berlangsung memperkuat posisinya sebagai
jaringan hotel nilai terbesar dan tercepat di negara ini.
Jejak Planet Merah akan semakin meningkat dengan 2 hotel tambahan dibuka di Manila oleh
Februari 2018. "Kehadiran kami yang terus meningkat di Filipina memperkuat posisi Red Planet Hotels
sebagai pemimpin di sektor hotel bernilai, melayani peningkatan jumlah wisatawan yang ada, yang
terdiri dari pasar domestik dan internasional "kata Tim Hansing, Chief Executive Officer Red Planet
pada kesempatan pembukaan hotel baru.
Red Planet saat ini memiliki dan mengoperasikan 27 hotel di 4 negara, dengan fokus pada
kenyamanan, kenyamanan, dan gaya - semua dengan harga yang terjangkau. Jaringan hotel bernilai
tech-savvy ini terus menjadi perintis dengan aplikasi terbaik di kelasnya yang menampilkan "Mode
Dalam-Tinggal", ditambah lagi pengalaman menginap para tamu dengan memungkinkan mereka
mengobrol langsung dengan front desk hotel, lihatlah untuk atraksi wisata lokal, dan nikmati diskon di
lebih dari 200 restoran yang terletak di dekat Red Hotel 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 27 hotel di Indonesia (7), Jepang (4), Filipina (11), 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.
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