HOTEL TERBARU RED PLANET DI JEPANG
MULAI MENERIMA PEMESANAN
Untuk segera diberitakan

17 Januari 2018

SAPPORO - Red Planet Hotels mengumumkan bahwa Red Planet Sapporo Susukino South sekarang
membuka dan menerima reservasi karena hotel resmi di buka pada pada 1 Juni 2018.
Red Planet Sapporo Susukino South adalah properti 123 kamar yang berlokasi dekat dengan Housui
Susukino Station dan juga berdekatan dengan pusat kota Susukino. Hanya dengan berjalan kaki singkat
menuju Tanukikoji Shopping Arcade, hamparan sepanjang satu kilometer lebih dari 200 toko dan
tempat bagi pecinta belanja.
Semua kamar dilengkapi dengan sambungan Wi-Fi berkecepatan tinggi untuk para pelancong yang
selalu ingin tersambung dengan teman dan keluarga, shower bertekanan yang menenangkan, dan
tempat tidur custom-made berkualitas dengan linen berkualitas tinggi. Selain itu, kamar juga
dilengkapi dengan AC dan pemanas, workstation, in-room brankas, pengering rambut, TV layar datar
40 inci, dan kulkas minibar dengan peralatan membuat teh dan kopi
"Pembukaan hotel Red Planet keempat di Jepang memperkuat posisi Red Planet sebagai salah satu
perusahaan hotel terjangkau terbesar se-Asia, "kata Red Planet Chief Executive Officer, Tim Hansing.
“Red Planet membawa sektor hotel dengan harga terjangkau di Jepang ke tingkat berikutnya dengan
inovasi produk tech-savvy dan terus melakukan pembaharuan ", Hansing menambahkan.
Red Planet mulai beroperasi di Jepang pada tahun 2013 dengan dibukanya Red Planet Tokyo Asakusa
dan Planet Merah Okinawa Naha. Baru-baru ini, Red Planet terus melakukan ekspansi dengan Red
Planet Nagoya Nishiki yang membuka pintunya pada bulan Oktober 2017. Grup ini akan membuka
hotel tambahan di distrik pusat Sapporo pada pertengahan 2019. Red Planet saat ini memiliki dan
mengoperasikan 28 hotel di 4 negara, dengan fokus pada kenyamanan, kenyamanan, dan gaya dengan
harga terjangkau. Jaringan hotel hemat dan berteknologi akan terus mempelopori dengan
pembangunan aplikasi yang berkualitas dunia. Aplikasi yang banyak digunakan telah banyak merubah
pengalaman para tamu dengan fitur seperti "In-Stay Mode" yang memungkinkan para tamu untuk
mengobrol langsung dengan front desk hotel bahkan sebelum tiba di hotel. Selain itu, para tamu jugfa
dapat menggunakan aplikasi mobile yang memiliki akses ke daftar atraksi wisata lokal terbaik, layanan
Uber dan Grab, dan diskon di lebih dari 200 restoran yang terletak di dekat Red Planet Hotels
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Untuk keterangan lebih lanjut atau photo stok dengan resolusi tinggi, mohon hubungi:
Aline Massart
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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 28 hotel di Indonesia (7), Jepang (4), Filipina (12), dan Thailand (5)
dengan total 4,492 kamar. Sembilan hotel tambahan, terdiri dari 1,903 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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