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STARLET HOTEL SERPONG MEMENANGKAN PERNGHARGAAN PERTAMA DI
INDONESIA
Tangerang, 15 Maret 2017
Starlet Hotel Serpong telah mencapai prestasi yang membanggakan diumur yang baru menginjak 3
bulan. Hotel yang berlokasi di wilayah Tangerang ini memenangkan penghargaan Pertama di Indonesia,
yaitu Hotel Ekonomis dengan Aplikasi Mobile Pertama di Indonesia. Dilaksanakan oleh Trans n Co
Research di salah satu ballroom hotel bintang lima di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2017, penghargaan
ini juga dimenangkan oleh beberapa perusahaan banking, asuransi, produk, jasa, retail hingga farmasi
ternama di Indonesia.
“Starlet Hotel adalah hotel ekonomis atau bintang satu yang secara brand kami rilis dua tahun lalu,
tetapi Starlet Hotel pertama kami baru buka di tiga bulan yang lalu. Aplikasi mobile yang digunakan di
hotel kami sebenarnya di negara lain dan Brand Internasional digunakan oleh hotel bintang lima, dimana
biasanya digunakan oleh para eksekutif muda dengan teknologi yang sudah mereka gunakan sehari-hari.
Namun di Starlet Hotels, kami gunakan untuk generasi millennials yang selalu menggunakan gadget
sehingga mereka dapat melakukan reservasi kamar dengan cepat dan efisien.” tutur Erich Hirawan
selaku Operation Director dari Parador Hotels & Resorts di sela-sela sambutannya saat menerima
penghargaan.
Penghargaan “Pertama di Indonesia” 2017 dilaksanakan oleh Trans n Co Research yang merupakan
perusahaan riset terkemuka dan juga dikenal sebagai penggagas dari Indonesia Digital Popular Brand
Award (IDPBA), Anugerah Brand Indonesia (ABI), Pertama di Indonesia dan Anugerah Wirausaha
Indonesia serta berbagai pernghargaan popular lainnya. Adapun metodologi penilaian yang dilakukan
untuk memilih para pemenang penghargaan berdasar pada tiga aspek, yaitu:
1. The First Aspect, pemililah kandidat perusahaan yang memenuhi unsur Pertama di Indonesia di
kategori produk atau pun jasa, baik Inovasi, Karya atau Pionir di kategorinya.
2. Evidence Aspect, perusahaan dapat dibuktikan melalui pemberitaan media sebagai Pertama di
Indonesia untuk dikategori produk dan jasanya.
3. Validation Aspect, perusahaan tersebut menandatangani surat validation data dan dibuktikan
dengan online validation survey melalui mesin pencari.
Starlet Hotels merupakan hotel ekonomis di bawah manajemen Parador Hotels & Resorts dan memiliki
unit Starlet Hotels pertama di wilayah Tangerang, yaitu Starlet Hotel Serpong yang resmi dibuka pada
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tanggal 12 Desember 2016. Hotel yang memiliki motto “Affordable Comfort” ini hadir memenuhi segala
kebutuhan dari para wisatawan muda yang bersahabat dengan teknologi di era digital. Salah satu inovasi
yang dikembangkan oleh Starlet Hotels adalah sebuah aplikasi mobile yang memungkinkan tamu untuk
memesan kamar secara online, memilih kamar yang diinginkan serta tamu dapat menggunakan
smartphone mereka sebagai kunci kamar yang terjamin keamanannya. Pula didesain secara efisien,
Starlet Hotel Serpong menyediakan 109 kamar (twin deluxe, double deluxe, twin standard dan double
standard) yang dilengkapi dengan koneksi internet super cepat, AC, LED TV dengan channel lokal dan
internasional, amenities, handuk, shower, safe deposit box dan tempat tidur yang luas.
Keberadaan Starlet Hotel Serpong akan diikuti oleh hadirnya beberapa Starlet Hotel di kawasan BSD dan
Bandar Udara Tangerang. Hal ini berarti bahwa Parador mengakomodasi segala kebutuhan pasar mulai
dari bintang 1 hingga bintang 4. Ini menunjukkan komitmen Parador dalam strategi bisnis yang baik.
Dengan target pasar yang benar dan manajemen yang baik, Parador yakin bahwa Starlet Hotel akan
dapat bersaing di dunia perhotelan.

***
Tentang Parador Hotels & Resorts
Diluncurkan pada Januari 2013, Parador Hotels & Resorts telah berkembang dan dengan cepat dikenal dalam
industri perhotelan. Mendedikasikan diri untuk menjadi tim manajemen perhotelan paling inspiratif yang
memilikitujuan mengelola 99 hotel, resor dan residences pada tahun 2024. Telah dua kali memenangkan
perhargaan Leading Local Hotel Chain pada ajang Indonesia Travel & Tourism Awards 2015/16 dan 2016/17.
Dari layanan dan kenyamanan terpilih, Parador memiliki lima brand untuk dikelola; Vega Hotels, Atria Hotels, Ara
Hotels, Fame Hotels, dan Starlet Hotels yang mana dari seluruh properti ini merupakan perpaduan dari keramahan
dan profesionalitas Asia. Berdasarkan komitmen dan inovasi, PHR menawarkan berbagai alternatif bagi para tamu
dan memberikan yang terbaik bagi seluruh stakeholder. Kami bertanggungjawab dalam kualitas, memberikan
kepuasan kepada para pelanggan, dan juga bertindak dengan integritas penuh dalam setiap hal yang
dilakukan. Parador Hotels & Resorts akan selalu menjadi perusahaan yang dapat diandalkan oleh para investor.
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