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Demam Red Sparrow, film thriller yang dibintangi oleh Jennifer Lawrence juga dirasakan oleh
Parador Hotels & Resorts. Parador menggelar acara gathering pertama di tahun 2018
bersama para rekan media dan travel agent yang bertajuk “Thursday Movie Night Out with
Parador” pada tanggal 1 Maret 2018 bertempat di CGV Grand Indonesia Shopping Mall,
Jakarta. Acara yang dihadiri oleh 100 undangan ini menjadi ajang dimana Parador sebagai
salah satu operator hotel lokal yang sedang berkembang memberikan apresiasi kepada para
rekan media dan travel agent untuk kerjasama yang baik selama ini serta memberikan
beberapa update terbaru dari Parador baik dari segi pelayanan, fasilitas maupun bisnis.
Acara dimulai dengan makan malam bersama dan ramah tamah bersama para Executive
Committee dari Parador, Hotel General Manager, Sales dan PR , lalu berlanjut menuju
auditorium CGV untuk acara inti. Pada kesempatan ini, Parador mengumumkan penunjukkan
Johannes Hutauruk sebagai Chief Operating Officer Parador Hotels & Resorts yang dalam
kesempatan memberikan kata sambutan beliau mengatakan “kami sangat yakin tahun 2018
ini, Parador akan semakin maju dan mencapai hasil yang sangat maksimal, beberapa fokus
yang kami kerjakan di tahun ini antara lain pengembangan kinerja staff dan karyawan,
penerapan SOP (Standard Operating Procedure) yang lebih diketatkan, peningkatan kualitas
produk serta pencapain target bisnis.” Kata sambutan kemudian dilanjutkan
1. Parador saat ini memiliki 5 Brand dari bintang 5 hingga bintang 1 yaitu Vega, Atria,
Ara, Fame dan Starlet, dan baru-baru ini menambah 1 brand yaitu Legen Heritage
fokus pada pengembangan bisnis kuliner dan restoran.
2. Parador segera merilis Loyalty Program bagi para tamu hotel yang menginap
diseluruh jaringan hotel yang dikelola oleh Parador.
3. Parador baru saja merilis design baru untuk website www.parador-hotels.com hal ini
juga untuk memberikan pengalaman baru bagi customer yang melakukan
pemesanan kamar hotel secara langsung, dengan instant 10% diskon via mobile.
4. Project renovasi sedang berjalan untuk meningkatkan kualitas produk dari Fame
Hotel Gading Serpong, mulai dari Restoran, Lobby, Kamar (dilakukan secara parsial),
Exterior Building, dan ruang meeting.
5. Ballroom expansion project sedang berjalan dengan kapasitas dua kali lipat untuk
Atria Hotel Gading Serpong, project ini berbarengan dengan penambahan fasilitas
Fitness Center dan pelebaran swimming pool.
6. Sepanjang tahun 2018 ini, Parador memberikan reward kepada tamu yang menginap
di akhir pekan, dimana untuk tamu dengan total pembelanjaan tertinggi
berkesempatan mendapatkan tiket pulang pergi di beberapa destinasi yaitu: Bali,
Bangkok dan Korea.

Kemeriahan semakin berlanjut dengan pembagian door prize, games dan yang paling
ditunggu-tunggu, yaitu penayangan film Red Sparrow selama kurang lebih 2 jam. Setelah film
selesai, tiba saatnya untuk pembagian grand prize berupa 1 buah tiket pesawat Citilink
pulang pergi Jakarta - Bali - Jakarta beserta voucher menginap 2 malam di Fame Hotel
Sunset Road, Kuta - Bali termasuk sarapan untuk 2 orang, diakhiri dengan foto bersama dan
pembagian goodie bag di akhir acara.

***
Tentang Parador Hotels & Resorts
Diluncurkan pada Desember 2012, Parador Hotels & Resorts telah berkembang dan dengan cepat
dikenal dalam industri perhotelan. Mendedikasikan diri untuk menjadi tim manajemen perhotelan paling
inspiratif yang memiliki tujuan mengelola 99 hotel, resor dan residences pada tahun 2024. The winner of
Indonesia Travel and Tourism Awards 2015/16 and 2016/17 kategori Leading Local Hotel Chain.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, Paradormenawarkan
berbagai alternatif bagi para tamu dan memberikan yang terbaik bagi seluruh stakeholder.
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