
 
 
 
 

 

   

RED PLANET MENGUMUMKAN PEMBUKAAN HOTEL KE-

13 DI FILIPINA, RED PLANET MANILA BINONDO  

  For Immediate Release                                15 Maret 2018   

   

MANILA - Modern, terbaru, dan berlokasi di pusat kota - Red Planet Hotels mengumumkan 
bahwa Red Planet Manila Binondo membuka pintunya pada 15 Maret 2018. 
  
Red Planet Manila Binondo adalah properti dengan 171 kamar di distrik bisnis Chinatown 
yang terkenal di Manila. Hotel ini terletak hanya beberapa menit berjalan kaki dari pusat 
perbelanjaan dan pasar grosir yang terkenal. Para tamu dapat menikmati situs bersejarah 
yang menawan dalam suasana  Manila, dikelilingi oleh berbagai pilihan tempat makan di 
daerah tersebut. 
 
Hotel ini memiliki standar Red Planet Hotel terbaru, termasuk Wi-Fi berkecepatan tinggi 
gratis di semua kamar, shower kuat yang menyejukkan, dan tempat tidur khusus yang 
berkualitas. Lobi yang inovatif dan modern termasuk dilengkapi dengan perangkat canggih 
komputer Apple, tersedia "Info Wall" sebagai tempat informasi untuk para tamu tentang 
acara dan kegiatan di daerah, dan layar "Foto-Me", di mana para tamu dapat mengambil 
foto narsis untuk langsung berbagi di Media Sosial 
 
"Red Planet memantapkan posisinya sebagai pemilik dan operator hotel anggaran terbesar 
dan paling cepat berkembang di negara itu dengan pembukaan hotel ke-13 di Filipina, 
sembilan di antaranya berada di Metro Manila," kata Tim Hansing, Chief Executive Officer 
Red Planet "Kami akan terus bergulir dengan cepat di Filipina, dengan lima hotel tambahan 
sedang dibangun", Hansing menambahkan. 
 
Red Planet mulai beroperasi di Filipina pada tahun 2012 dengan pembukaan Red Planet 
Angeles City. Jaringan budget-hotel melanjutkan ekspansi di Filipina dengan mengakuisisi 
situs-situs di Quezon Avenue, North Avenue, Entertainment City, dan The Fort di Manila, 
dan juga Fuente Circle di Cebu. 
 
Red Planet saat ini memiliki dan mengoperasikan 29 hotel di 4 negara, dengan fokus pada 
kenyamanan, kenyamanan, dan gaya dengan harga terjangkau. Jaringan hotel anggaran 
yang piawai teknologi terus menjadi pelopor dengan aplikasi kelas dunianya yang 
menampilkan "In-Stay Mode", menambah pengalaman tamu dengan memungkinkan 
mereka untuk mengobrol langsung dengan front desk hotel bahkan sebelum tiba di hotel. 
Selain itu, tamu yang menggunakan aplikasi seluler memiliki akses ke daftar atraksi wisata 
lokal terbaik, layanan Uber dan Grab, dan diskon di lebih dari 200 restoran yang terletak di 
dekat Red Planet Hotels.   
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Untuk keterangan lebih lanjut atau photo stok dengan resolusi tinggi, mohon hubungi: 
Aline Massart 
Vice President Marketing 
Red Planet Hotels 
Tel:  66 2 613 5818 
Mobile:  66 80 463 2570 
Email:  aline@redplanethotels.com  
 
Tentang Red Planet  
Red Planet Hotels, yang didirikan pada tahun 2010, adalah perusahaan hotel regional milik swasta 
yang berfokus pada kawasan Asia dan memperluas sektor hotel dengan harga terjangkau. 
Perusahaan memiliki dan mengoperasikan 29 hotel di Indonesia (7), Jepang (4), Filipina (13), dan 
Thailand (5) dengan total 4,660 kamar. Delapan hotel tambahan,  terdiri dari 1,732 kamar, akan 
dibuka di seluruh Jepang, Thailand, dan Filipina pada 2017 dan 2018. Hotel-hotel ini akan terbuka 
dengan menggunakan platform teknologi Red Planet yang tangguh dan terukur, menyediakan 
perangkat lunak reservasi canggih, memastikan proses pemesanan yang cepat dan efisien, dan 
panduan daya tarik lokal untuk pelanggan Red Planet terdiri dari sebuah hotel bergaya yang 
menawarkan hotel dengan semua propertinya berlokasi dan memberikan sambungan Wi-Fi 
berkecepatan tinggi. Perusahaan Red Planet yang berbasis di Jakarta (RedPlanet Indonesia - PSKT: 
IJ) dan Tokyo (Red Planet Japan - 3350: JP) terdaftar di Indonesia dan bursa efek Jepang. 
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