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PARADOR MENGHADIRKAN TALKSHOW KULINER INDONESIA
BERSAMA BONDAN WINARNO
Jakarta
Senin, 12 Oktober 2015

Parador Hotels & Resorts (Parador) mengadakan talkshow yang bertema “Mengembalikan Citra Kuliner
Nusantara ke Hotel Berbintang” pada tanggal 10 Oktober 2015 bersama pakar kuliner Indonesia Bapak
Bondan Winarno sebagai narasumber utama. Pak Bondan telah menandatangani kesepakatan kerjasama
dengan Parador pada bulan September lalu di Semarang untuk pengembangan kuliner tradisional
Indonesia di setiap unit Parador.

Kuliner tradisional Indonesia saat ini sudah mulai ditinggalkan karena trend kuliner saat ini lebih kepada
masakan Jepang, Korea atau Italia. Parador melihat hal ini sebagai peluang untuk mengembalikan kuliner
tradisional Indonesia sebagai bintang utama karena hotel merupakan jembatan untuk memperkenalkan
kuliner tradisional ke kancah Internasional mengingat banyaknya tamu hotel yang berasal dari negara luar.

Pak Bondan pun dalam sambutannya saat acara penandatanganan kerjasama dengan Parador Hotels &
Resorts menuturkan bahwa bisnis kuliner terus berkembang dan menghasilkan uang. Dalam industri
kreatif, kuliner merupakan salah satu andalan di samping fashion. Kuliner khas membawa budaya, rasa,
dan keotentikan, hadir di hotel. Beliau pun merasa bersyukur sekali bahwa grup Parador melihat kuliner
bukan lagi sebagai embel-embel tapi betul-betul sebagai lokomotif yang membawa pertumbuhan
ekonomi.

Ricky Theodores selaku COO Parador Hotels & Resorts mengungkapkan “Parador sangat tidak sabar dan
antusias untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa Parador sangat peduli terhadap kuliner
khas Indonesia karena sesuai dengan service philosophy Parador itu sendiri yaitu “Modern Asian
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Hospitality.” Era yang serba modern dan digital saat ini juga membantu kami untuk mencapai tujuan kami
tersebut.”

Acara talkshow ini merupakan bagian dari acara Supermarket Properti (SuperPro) yang diadakan oleh salah
satu perusahaan properti terdepan di Indonesia, Paramount Land mulai dari tanggal 6 – 11 Oktober 2015.

***

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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