Staff Gathering – Ajang Kreasi Staff Famehotel Bertemakan “Back To School”
16 Januari 2015 – Sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian kepada seluruh staff, manajemen Fame
Hotel Gading Serpong menyelenggarakan kegiatan staff gathering pada hari Jum’at, 16 Januari 2015 di
Indigo 2 lantai 2 pukul 14.00 WIB dengan tema Back To School, para staff dengan kompak menggunakan
dress code school uniform. Staff gahtering ini rutin dilakukan setiap empat bulan sekali sebagai bahan
evaluasi dan internal planning untuk kedepan. Evaluasi dan internal planning ini sangat bermanfaat untuk
memotivasi seluruh staff untuk bekerja lebih baik demi memajukan Fame hotel Gading Serpong agar tetap
menjadi the leading conferences three star hotel in Gading Serpong Tangerang.
Agenda kegiatan staff gathering meliputi welcoming speech from our new General Manager Mr.
Evriansyah, welcoming our new employees, employees of the month nominee on January 2015, employee of
the month on January 2015, employee birthday. Acara staff gathering kali ini berbeda dengan acara
sebelumnya. Pasalnya pada momen itu dilaksanakan pisah sambut Hotel Manager lama yaitu bapak
Rachmatullah kepada bapak Evriansyah.
Moment tersebut menjadi sekaligus acara perpisahan Bapak Rachmatullah, dan menyambut
pemimpin baru Famehotel yaitu Bapak Evriansyah yang sebelumnya menjabat Executive Assistant manager
Atria Hotel Gading Serpong. Kegiatan ini diakhiri dengan live fun entertainment yaitu performance band
dan opera humor yang mampu menghibur seluruh staff pada siang itu,lalu di lanjuti pemotongan kue sebagai
bentuk simbolik untuk para staff yang berulangtahun di bulan Januari dan makan siang bersama karena
seluruh staff dan juga Head of Department.

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 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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