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PELETAKAN BATU PERTAMA STARLET HOTEL TANGERANG
Tangerang
Rabu, 27 Mei 2015
Parador Hotels & Resorts (Parador) pada hari ini melaksanakan prosesi peletakan batu pertama untuk
Starlet Hotel Tangerang, hotel bintang satu pertama yang akan beroperasi di bawah manajemen
Parador.
Kehadiran Starlet Hotel pertama ini melengkapi portfolio Parador, khususnya di Tangerang dalam
memenuhi kebutuhan pasar, mulai dari bintang 1 hingga bintang 4. Didukung dengan meningkatnya
wisatawan kelas menengah yang datang dari berbagai daerah dan tren harga tiket pesawat murah
semakin menambah peluang bisnis Starlet Hotel Tangerang. Starlet Hotel Tangerang terletak di prime
location, di pusat keramaian dan dapat diakses dengan mudah, merupakan ciri khas unit hotel Parador
lainnya yang sudah beroperasi.
Acara groundbreaking (peletakan batu pertama) Starlet Hotel Tangerang ini dihadiri oleh tim manajemen
Parador Hotels & Resorts, jajaran direksi PT Paramount Enterprise International, dan pimpinan bisnis unit
Paramount Enterprise.
Ricky Theodores, COO Parador menyampaikan “Starlet dilahirkan untuk meresponi kebutuhan tamu
hotel yang dipengaruhi oleh generasi muda yang interconnected dengan internet. Parador yakin bahwa
Starlet Hotel Tangerang akan mampu bersaing dengan hotel-hotel sejenis dan bahkan menjadi salah satu
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favorit para wisatawan. Starlet Hotel mengutamakan standar pelayanan, kenyamanan tamu,
uncompromised quality of sleep dan tetap dengan konsep bangunan serta interior yang up-to-date.”
Aryo Tri Ananto, Direktur Paramount Enterprise menjelaskan Starlet Hotel Tangerang dibangun di atas
lahan seluas kurang lebih 2.800 m2, terdiri dari 4 lantai dan memiliki berbagai macam keistimewaan
yang bisa dinikmati para tamu. Hotel yang mengusung tagline “affordable comfort…” ini terdiri dari 109
kamar, memiliki 2 tipe kamar yaitu standard dan deluxe, fasilitas rain shower, air conditioner, led tv,
koneksi wifi gratis serta tamu pun juga bisa menikmati fasilitas convenience store untuk membeli
bermacam keperluan. Selain itu, tersedia juga built in safe deposit box, working table dan luggage rack
sehingga dapat memaksimalkan ruang yang ada di dalam kamar serta specially designed modular
bathroom yang sangat unik serta sangat praktis dan tetap mempertahankan estetika.
Selanjutnya Ervan Adi Nugroho, Presiden Direktur Paramount Enterprise mengemukakan “Starlet Hotel
Tangerang adalah hotel kedelapan yang dibangun oleh Paramount Enterprise dan di bawah manajemen
Parador. Khusus di Gading Serpong merupakan hotel kelima. Dengan keberadaan Hotel Starlet ini
semakin melengkapi kebutuhan hotel mulai bintang 1 hingga bintang 5, baik yang dikembangkan sendiri
maupun dikelola. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk konsistensi dalam mengembangkan bisnis
perhotelan sebagai salah satu pilar perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan target
market dan manajemen yang tepat kami yakin starlet hotel akan mampu bersaing. Kami berharap
pembangunan Hotel Starlet akan berjalan lancar dan selesai tepat waktu, ke depan Starlet Hotel
Tangerang dapat menjadi show case bagi investor dalam pengembangan hotel lainnya.
Parador Hotels & Resorts memiliki target untuk mengelola hotel di kota-kota besar di Indonesia dan
mancanegara. Keseluruhan hotel yang dikelola oleh Parador akan mengedepankan konsep “modern
asian hospitality.”
***
Tentang Parador Hotels & Resorts
Diluncurkan pada januari 2013, parador hotels & resorts telah berkembang dan dengan cepat dikenal dalam
industri perhotelan. Mendedikasikan diri untuk menjadi tim manajemen perhotelan paling inspiratif dengan tujuan
mengelola hotel, resor dan residences di kota-kota besar di seluruh indonesia.
Parador memiliki lima brand untuk dikelola: vega hotels (bintang 5), atria hotels (bintang 4), ara hotels (bintang 3),
fame hotels (bintang 2), dan starlet hotels (bintang 1). Seluruh properti ini merupakan perpaduan dari keramahan
dan profesionalitas asia. Berdasarkan komitmen dan inovasi, parador menawarkan berbagai alternatif bagi para
tamu dan memberikan yang terbaik bagi seluruh stakeholders. Parador bertanggungjawab dalam kualitas dan
layanan terbaik dengan penuh integritas, serta menjadi perusahaan andalan para investor.
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