Press Release

Fame Hotel Gading Serpong Menyambut Evriansyah
Sebagai Hotel Manager Baru

Dalam acara Staff Gathering yang dilaksanakan di Indigo 2,
Fame Hotel Gading Serpong tanggal 16 Januari 2015 yang sekaligus
menggelar Pisah Sambut Hotel Manager dimana Bpk. Rahmatullah
selaku HM yang terdahulu menerima mandat baru sebagai Corporate
Director of Sales di Parador Hotels & Resort, dan selanjutnya posisi
beliau digantikan oleh Bpk. Evriansyah, turut hadir pada acara tersebut
adalah Bpk. Deni Agustina selaku Corporate Pre-Opening General
Manager dan Bpk. Robby P. Tambunan selaku Corporate Human
Resources Director dari Parador Hotels & Resort, pada kesempatan
tersebut kedua pimpinan dari Parador Hotels & Resort mengucapkan
terima kasih kepada Bpk.

Rachmatullah dan menyambut Bpk.

Evriansyah sebagai Hotel Manager yang baru.
Bpk. Evriansyah memulai karirnya di beberapa hotel chain sebelum mengawali karirnya di Atria
Hotel & Residences Gading Serpong sebagai Assistant Front Office Manager pada tahun 2010, kinerja beliau
yang dinilai baik terus mengantarkannya ke posisi yang lebih tinggi dan dalam kurun waktu empat tahun
telah mendapatkan promosi ke beberapa posisi seperti Front Office Manager, Room Division Manager dan
terakhir sebagai Executive Assistant Manager, beliau telah mendapatkan banyak pengalaman dalam bidang
manajemen hotel dan kepemimpinan, hal tersebut semakin memperkuat kemampuan beliau hingga
akhirnya dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Hotel Manager di tahun 2015 ini.
Evri, sapaan akrab beliau telah sukses memberikan konstribusi yang besar bagi Atria Hotel &
Residences Gading Serpong, dan kini harapan bagi berkembangnya Fame Hotel Gading Serpong berada di
pundak beliau. “Percaya pada diri sendiri dan bisa memberikan kepercayaan kepada orang lain adalah satu
kunci untuk bisa mencapai keberhasilan hingga saya sampai pada saat ini”, ungkap Evri pada saat acara
berlangsung. Kepercayaan itu pula yang akan dibawanya untuk memberikan yang terbaik kepada Fame
Hotel. Dengan adanya pisah sambut ini menandai bahwa tonggak awal dari kepimimpinan Hotel Manager
baru, Bpk. Evriansyah yang akan menghadirkan harapan baru dan membawa kesuksesan untuk Fame Hotel
Gading Serpong.

Tentang Fame hotel 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 oulet 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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