PRESS RELEASE

Ramah Tamah Bersama Wanita Penyapu Jalanan dan Anak Yatim
di Hari kartini
Tangerang, 20 April 2015- Bertempat di Fame Hotel Gading Serpong, Tivoli District
Kav #3, Jl. Boulevard Gading Serpong, Tangerang yang terdiri dari seluruh karyawan hingga
manager bersama-sama beramah tamah dengan ibu-ibu penyapu jalanan dan juga anak Yatim
Piatu yang ada di wilayah Gading Serpong. Pada moment ini juga di manfaatkan oleh sebagian
karyawati Fame Hotel untuk memakai kebaya sebagai simbol untuk mengenang jasa pahlawan
emansipasi wanita, R.A Kartini.
Acara sosial yang diselenggarakan sederhana ini diapresiasikan kepada para “Wanita
Pejuang” yang bekerja membersihkan lingkungan sekitar. Kegiatan yang diikuti oleh 20 orang
ibu-ibu dan 20 anak-anakYatim Piatu ini berlangsung hangat dan bahagia. Acara ini dimulai
dengan sambutan dari Hotel Manager Fame Hotel Gading Serpong, Bapak Evriansyah. Dilanjuti
dengan doa bersama, makan siang bersama, dan Fame Hotel juga memberikan sedikit apresiasi
kepada para ibu – ibu pejuang dan souvenir kepada para anak Yatim Piatu.
Dalam kesempatannya Bapak Evriansyah selaku Hotel Manager juga menyampaikan
semangat R.A Kartini dalam memenangkan emansipasi perempuan. Selain itu rasa hormat dan
ungkapan terima kasih kepada para kaum ibu –ibu yang giat bekerja, khususnya para ibu-ibu
yang setiap hari membersihkan lingkungan.

“Kami berharap dapat saling berbagi kepada

sesama, tidak hanya pada momen Kartini saja, tapi harapan kami semoga kami dapat terus
memberikan apresiasi kepada orang-orang yang ada disekitar kami (Fame Hotel)” tuturnya pada
siang itu. Apresiasi ini merupakan benntuk rasa hormat sekaligus kepedulian Fame Hotel kepada
“Kartini” Indonesia dan juga generasi penerus bangsa.

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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