PRESS RELEASE

Earth Hour 2015 Fame Hotel “Rampas” Plastik & Padamkan Lampu
Tangerang, 28 Maret 2015 - Dalam rangka memperingati Earth Hour 2015 yang jatuh
pada Sabtu, 28 Maret 2015, Fame Hotel Gading Serpong turut berpartisipasi dengan berbagai
rangkaian kegiatan. Fame Hotel bekerja sama dengan Komunitas Earth Hour Tangerang
mengkampanyekan Earth Hour kepada masyarakat setempat dengan “merampas” plastik yang
mereka gunakan dan digantikan dengan Tote bag yang nantinya dapat dipakai berulang-ulang.
Kegiatan ini dilakukan pada pukul 7.00 pagi bertempat di Pasar Modern Paramount.
Selain “merampas” plastik dan menggantikannya dengan tote bag, Fame Hotel yang
terdiri dari Head of Dept dan para Staff beriringan dengan Atria Hotel Gading Serpong, Ara
Hotel Gading Serpong beserta Earth Hour Tangerang juga mengedukasi masyarakat agar
mengurangi menggunakan plastik dan mengajak untuk turut memadamkan lampu nanti
malamnya. Momen ini tidak dilewati begitu saja, Fame Hotel memberikan sebuah experience
dimana para tamu dapat menikmati makan malam dalam ditengah terangnya lilin lilin yang di
pasang area dalam hotel. Tamu hanya perlu memesan makanan atau minuman yang ada di menu
(ala carte) Hall of Fame Cafe untuk dapat menikmati candle light dinner tersebut.
Pemadaman lampu yang dilakukan hari itu adalah bagian public area, seperti lobby, area
luar, dan back office yang dimana pihak management sudah memberikan informasi lebih dulu
kepada para tamu yang menginap agar dapat ikut turut mendukung kegiatan sosial tahunan ini.
“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini masyarakat menjadi lebih peduli dan turut
berpartisipasi dalam melestarikan Bumi serta penghematan listrik dapat diimplementasikan
dalam keseharian tidak hanya pada Earth Hour saja.” Tutur Evriansyah selaku Hotel Manager
Fame Hotel.

Tentang Famehotel Paramount Serpong
Famehotel Paramount Serpong adalah “The First Smart Hotel in Tangerang “ yang dibangun di jantung CBD
(Central Business District) Serpong untuk melayani kebutuhan pasar lokal di bidang konferensi dan perjalanan
bisnis. Hotel yang memiliki 144 kamar modern dan minimalis, 6 fasilitas ruang pertemuan yang variatif
berkapasitas hingga 120 orang ini mulai beroperasi sejak 4 januari 2013.
Dengan perpaduan desain Minimalis, Modern dan Sexy dengan sentuhan warna ungu dan putih. Lokasi yang
strategis hanya 25 menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, serta berada tepat disamping Super market,
rumah sakit internasional, hingga komplek hiburan dan pusat perbelanjaan (mal) Serpong, membuat Famehotel
Paramount Serpong dapat memenuhi kebutuhan. Sebagai Business Traveler yang Smart Famehotel menyediakan
ruang pertemuan modern, dan mempunyai outlet F & B “Hall Of Fame Cafe” sebagai pilihan anda untuk Sarapan,
Makan siang hingga makan malam dengan buffet atau menu a ala carte sesuai dengan selera anda.
Tentang Parador Hotels & Resorts
Parador Hotels & Resorts berdiri pada Agustus 2012 dan diresmikan pada Januari 2013. Parador Hotels & Resorts
merupakan hotel berbasis di Indonesia yang menyusung konsep dan inovasi dengan mengedepankan standar kualitas
serta pelayanan. Menjadi satu – satunya operator hotel di Indonesia yang memadukan pelayanan adat ketimuran
yang sarat akan keramahtamahan dan kehangatan dengan profesionalisme serta standart internasional. Saat ini
Parador Hotel & Resorts menawarkan jaringan Hotel, Kondotel, Seviced Apartments, dan Resorts. Parador Hotels &
Resorts mengelola hotel bintang 5 Grand Atria, bintang 4 Atria, bintang 3 Atria Inn serta bintang 2 Famehotel.
Memiliki visi dan misi yang cukup jelas, yakni menjadi operator hotel terbesar yang berbasis di Indonesia yang
memiliki standar kualitas yang terbaik dengan konsep pelayanan “Modern Asian Hospitality”di tiap lininya, Parador
Hotels & Resorts yakin akan menjadi nomor satu pada bidangnya dengan terget akan mengelola 99 hotel di tahun
2024.
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