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Parador Hotels & Resorts sebagai hotel management company saat ini telah
mengelola 10 hotel di 6 kota besar tersebar di Indonesia dan beberapa hotel dalam
tahap pembangunan. Baru-baru ini Parador meluncurkan wajah baru situs
www.parador-hotels.com dimana pelanggan akan mendapatkan tarif kamar terbaik
dan tambahan keuntungan lainnya untuk pemesanan langsung melalui situs resmi
tersebut. Menurut Johannes Hutauruk selaku Chief Operating Officer Parador “Situs
baru Parador memberikan cakupan informasi produk yang lebih luas dan detil untuk
membantu para pelanggan memahami keberagaman brand hotel Parador secara
menyeluruh. Tampilan situs yang baru juga bertujuan untuk memaksimalkan
kegunaan situs sebelumnya yang hanya bersifat informasi.”
Kelebihan lainnya dari situs www.pardor-hotels.com yaitu:
● Tampilan yang minimalis dan fokus kepada inovasi.
● Memudahkan para pelanggan untuk menemukan grup hotel secara ringkas,
tata letak yang lebih rapih menyajikan kenyamanan dalam menemukan
variasi hotel Parador sesuai dengan tujuan daerah yang diinginkan.
● Tampilan yang responsif dapat disesuaikan dengan ukuran layar perangkat
yang digunakan pelanggan baik telepon genggam, tab, laptop atau layar
komputer. Fitur pemesanan kamar dan proses konfirmasi kamar yang lebih
cepat dan terjamin menjadi hal yang sangat disukai oleh para pelanggan.
● Fitur yang lainnya, yaitu referensi harga menginap dengan detil yang lebih
lengkap, penawaran spesial, berita terbaru, program loyalitas, hingga
penjelasan rinci mengenai 10 hotel yang beroperasi di bawah manajemen
Parador dapat diakses dengan mudah.
Saat ini Parador juga memberikan keuntungan lebih berupa tambahan potongan
diskon 10% yang langsung bisa didapat oleh para pelanggan yang melakukan
reservasi di situs resmi Parador dengan menggunakan telepon genggam. Berbagai
keuntungan yang disediakan oleh Parador diharapkan dapat memberikan kepuasan
dalam pengalaman menginap para pelanggan dimanapun hotel-hotel Parador

berada.
***
Tentang Parador Hotels & Resorts
Diluncurkan pada 2012, Parador Hotels & Resorts telah berkembang dan dengan cepat
dikenal dalam industri perhotelan. Mendedikasikan diri untuk menjadi tim manajemen
perhotelan paling inspiratif di Indonesia, dan berhasil meraih The winner of Indonesia Travel
and Tourism Awards 2015/16 dan 2016/17 kategori Leading Local Hotel Chain.
Parador memiliki lima brand untuk dikelola: Vega Hotels (bintang-5), Atria Hotels (bintang-4),
Ara Hotels (bintang-3), Fame Hotels (bintang-2), dan Starlet Hotels (Hotel Ekonomis) di mana
dari seluruh properti ini merupakan perpaduan dari keramahan dan profesionalitas Asia.
Berdasarkan komitmen dan inovasi, Parador Hotels & Resorts menawarkan berbagai
alternatif bagi para tamu dan memberikan yang terbaik bagi seluruh stakeholder. Parador
Hotels & Resorts berkomitmen mengedepankan kualitas dan kepuasan para pelanggan, serta
dapat diandalkan oleh para investor.
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