Press Release

Fame Hotel Raih Sertifikasi Bintang Dua

2 November 2015, Tangerang – Fame Hotel Gading Serpong yang berlokasi di Tivoli District kav .
3 Jl. Boulevard Gading Serpong mendapatkan sertifikasi se-Jabodetabek oleh Mega Tritunggal Mulia
sebagai hotel bintang dua. “Peringkat ini diperoleh setelah audit yang dilakukan oleh Dr. Bambang
Hermanto GHB pada tanggal 16 September 2015 dan akhirnya Fame hotel mendapatkan sertifikasi hotel
bintang dua untuk periode September 2015 hingga 2018”, ujar Evriansyah selaku Hotel Manager dari
Fame Hotel.
Kegiatan penilaian berlangsung selama sehari, meliputi pemeriksaan dan wawancara mendetail
dengan setiap departemen untuk dapat menilai kelayakan hotel untuk memperoleh peringkat bintang
dua. Kriteria yang manjadi acuan adalah Management (Pengelolaan), Service (Pelayanan), dan Product
(Produk).Tujuan dari Audit ini lanjutnya, lebih mengacu kepada apakah standar hotel tersebut sudah
sesuai dengan Undang Undang yang diterapkan oleh Menteri Pariwisata atau belum.
Penyerahan plakat bintang dua dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober lalu di Surabaya, yang di
wakilkan langsung

oleh Bapak Resa Raditio selaku Corporate Legal – Parador Hotels & Resorts.

“Menghadapi pertumbuhan dan kompetisi industri hotel saat ini, kami akan terus meningkatkan kualitas
baik dari segi pelayanan dan fasilitas demi kepuasan tamu hotel kami”, tutup Evriansyah, selaku Hotel
Manager Fame Hotel.

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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