
 

 

 

 

 

  

RED PLANET MENGUMUMKAN 
PEMBUKAAN HOTEL TERBARUNYA, RED 

PLANET SAPPORO SUSUKINO SOUTH 
  

 

Untuk Segera Diberitakan                  1 Juni 2018 
  
SAPPORO – Salah satu properti terbaru dari Red Planet Hotels, Red Planet Sapporo 
Susukino South, akan membuka pintunya untuk para tamu dan public mulai dari 1 
Juni 2018. 

  

Red Planet Sapporo Susukino South adalah properti dengan jumlah 123 kamar yang 
terletak dengan jarak berjalan kaki dari Stasiun Housui Susukino dan bersebelahan 
dengan pusat kota Susukino. Tanukikoji Shopping Arcade, adalah surga belanja yang 
mempunyai lebih dari 200 toko, yang berlokasi sangat dekat.  

 

Hotel ini sudah menerapkan standar desain Red Planet Hotel yang terbaru, termasuk 
Wi-Fi berkecepatan tinggi gratis, shower kuat yang menyejukkan, dan tempat tidur 
khusus dengan seprai berserat halus. Selain itu, kamar dilengkapi dengan AC dan 
pemanas, meja kerja, brankas dalam kamar, pengering rambut, TV layar datar sebesar 
40 inci, dan kulkas minibar dengan fasilitas pembuat teh dan kopi. 

 

Lobi hotel yang berdesain inovatif dan modern, juga di lengkapi dengan perangkat  
komputer Apple, "Info Wall" yang memberikan informasi mengenai acara dan 
kegiatan di area tersebut, dan layar "Foto-Me", di mana para tamu dapat mengambil 
swafoto dan langsung berbagi di lini sosial media. 

 

“Pembukaan Red Planet Sapporo Susukino South memperkuat posisi Red Planet 
sebagai perusahaan hotel ekonomis di Asia-Pan terbesar dan tercepat,” kata Chief 
Executive Officer Red Planet, Tim Hansing. "Red Planet terus mengangkat standar 
hotel ekonomis di Jepang dengan teknologi mutakhir dan inovasi produk terbaru", 
Hansing menambahkan. 

   

Red Planet mulai beroperasi di Jepang pada tahun 2013 dengan pembukaan Red 
Planet Tokyo Asakusa dan Red Planet Okinawa Naha. Baru-baru ini, Red Planet terus 
melakukan ekspansi dengan Red Planet Nagoya Nishiki yang dibuka pada bulan 
Oktober 2017. Grup ini akan membuka hotel tambahan di distrik pusat Sapporo pada 
2019. 

 

“Waktunya untuk pembukaan hotel Red Planet di Sapporo ini sempurna. Kota ini 
dikenal tidak hanya karena variasi makanan lautnya, tetapi juga sebagai basis yang 
hebat untuk menjelajahi pegunungan, mata air panas, dan ski di Hokkaido,” kata Mika 
Umemura, Direktur Operasional untuk Jepang. “Dengan Sapporo sebagai salah satu 
kota tuan rumah untuk Piala Dunia Rugby 2019 dan perluasan Hokkaido Shinkansen, 
Sapporo adalah tujuan yang semakin menarik bagi wisatawan domestik dan 
internasional.” 

 

 



Red Planet saat ini memiliki dan mengoperasikan 30 hotel di empat negara, dengan 
fokus pada kenyamanan, kenyamanan, dan gaya dengan harga terjangkau. Jaringan 
hotel budget yang piawai teknologi terus menjadi pelopor dengan aplikasi kelas dunia 
yang menampilkan "Mode In-Stay", menambah pengalaman tamu dengan 
memungkinkan mereka untuk mengobrol langsung dengan meja depan hotel bahkan 
sebelum tiba di hotel. Selain itu, tamu yang menggunakan aplikasi seluler memiliki 
akses ke daftar atraksi 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 keperluan poto ber-resolusi tinggi, silahkan hubungi: 
  
Aline Massart  
Vice President Marketing  
Red Planet Hotels  
Tel: 66 2 613 5818  
Mobile: 66 80 463 2570  
E-mail: aline@redplanethotels.com  

 
 

Tentang Red Planet Hotels 
 

Red Planet Hotels, didirikan pada tahun 2010, adalah perusahaan hotel daerah milik 
pribadi yang fokus pada sektor hotel ekonomis di Asia yang berkembang. Perusahaan 
memiliki dan mengoperasikan 30 hotel di Indonesia (7), Jepang (5), Filipina (13), dan 
Thailand (5) dengan total 4.783 kamar. Tujuh hotel tambahan, yang terdiri dari 1.609 
kamar, akan dibuka di seluruh Jepang, Thailand, dan Filipina pada 2018 dan 2019. 
Hotel-hotel ini akan dibuka menggunakan platform teknologi tangguh dan terukur Red 
Planet, menyediakan perangkat lunak untuk pemesanan di tahap yang lebih terbaru, 
memastikan proses pemesanan yang cepat dan efisien, dan juga menyediakan panduan 
atraksi lokal untuk pelanggan. Red Planet adalah hotel murah bergaya, dengan semua 
properti yang berlokasi di pusat dan dilengkapi dengan Wi-Fi berkecepatan tinggi. 
Perusahaan Red Planet yang berbasis di Jakarta (Red Planet Indonesia - PSKT: IJ) dan 
Tokyo (Red Planet Jepang - 3350: JP) terdaftar di bursa saham Indonesia dan Jepang, 
masing-masing. 

--tamat-- 
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