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Sepanjang tahun 2015, beberapa hotel di bawah naungan Parador Hotels & Resorts
menyelenggarakan program Wonderful Giveaway. Program ini merupakan salah satu wujud
apresiasi dari Parador Hotels & Resorts Group terhadap loyalitas para tamu kamar,
penyelenggaraan event/meeting serta resepsi pernikahan. Beberapa unit hotel di bawah
manajemen Parador Hotels & Resorts telah menyelenggarakan program Wonderful Giveaway
sepanjang tahun 2015, unit hotel tersebut adalah:


Atria Hotel & Atria Residences Gading Serpong



Atria Hotel Malang



Ara Hotel Gading Serpong



Fame Hotel Gading Serpong

Program yang berlangsung dari Januari 2015 tersebut berakhir pada 25 Desember 2015 dan
pengundian hadiah dilaksanakan tepat pada malam pergantian tahun menuju 2016. Atria Hotel
Malang, yang memiliki tema acara tahun baru Atria Carousel Night, mengadakan pengundian
yang berhadiah 1 unit mobil Toyota Etios bagi para mempelai pengantin yang telah
mengadakan resepsi pernikahannya di Atria Hotel Malang sepanjang tahun 2015 dengan
minimal biaya Rp 100.000.000,-. Pengundian ini dihadiri oleh General Manager, Financial
Controller, Director of Sales, Notaris, Kapolsek Blimbing Malang dan saksi dari Dinas Sosial
Malang. Pemenang yang beruntung adalah pasangan Firdaus dan Ristianti yang menikah pada
tanggal 6 Juni 2015.

Di Atria Hotel & Atria Residences Gading Serpong, pengundian 1 unit mobil Toyota All New
Yaris dimenangkan oleh Mida Limbong yang merupakan tamu yang pernah menginap di hotel
yang mengusung tema Totally 90’s pada malam tahun baru 2016 tersebut. Pengundian ini juga
dihadiri oleh General Manger, jajaran manajemen, Notaris dan kapolsek setempat serta
penyerahan hadiah dilakukan oleh Nurmiyanti Said, Finance Director dari Paramount
Enterprise.

Ara Hotel Gading Serpong yang mengusung tema Hawaiian Specta Night pada malam
pergantian tahun juga melaksanakan pengundian hadiah berupa 1 unit mobil Toyota Agya yang
berhasil dimenangkan oleh Eka Yuni Astatri Amdi. Beranjak dari hadiah-hadiah tersebut, tidak
ketinggalan Fame Hotel Gading Serpong memberikan paket perjalanan gratis ke Hong Kong
atau Thailand, Bromo dan Borobudur. Masing-masing pemenang dari program "Wonferful
Holiday" tersebut berkesempatan mengajak satu teman atau sanak saudara. Dihadiri juga oleh
jajaran manajemen, notaris, Kementrian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial Tangerang
dan Kapolsek setempat.

Para general manager hotel mengungkapkan hal yang sama bahwa program Wonderful
Giveaway ini memang dirancang khusus sebagai perwujudan dari rasa terimakasih hotel
kepada para tamu yang selama ini loyal terhadap unit hotel yang ada serta pasangan yang
telah mempercayakan hotelnya untuk menjadi tempat resepsi hari bahagia mereka.
Diharapkan kedepannya program loyalty seperti ini akan terus berlanjut dengan hadiah yang
lebih spektakuler lagi.

Parador Hotels & Resorts mengucapkan selamat kepada para pemenang.

***

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
yang memilikitujuan mengelola 99 hotel, resor dan residences pada tahun 2024. Memenangkan
perhargaan Leading Local Hotel Chain pada ajang Indonesia Travel & Tourism Awards 2015/16.
Dari layanan dan kenyamanan terpilih, Parador memiliki lima brand untuk dikelola; Vega Hotels,
Atria Hotels, Ara Hotels, Fame Hotels, dan Starlet Hotels yang mana dari seluruh properti ini merupakan
perpaduan dari keramahan dan profesionalitas Asia. Berdasarkan komitmen dan inovasi, PHR
menawarkan berbagai alternatif bagi para tamu dan memberikan yang terbaik bagi seluruh stakeholder.
Kami bertanggungjawab dalam kualitas, memberikan kepuasan kepada para pelanggan, dan juga
bertindak dengan integritas penuh dalam setiap hal yang dilakukan. Parador Hotels & Resorts akan selalu
menjadi perusahaan yang dapat diandalkan oleh para investor .
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