Siaran Berita

SEMINAR DIGITAL MARKETING UNTUK PARA HOTELIER DI JAKARTA
DAN SEKITARNYA
Jakarta, Mei 2016. Sebagai salah satu program kerja di tahun 2016, BPD PHRI Jakarta
dengan bangga menyelenggarakan seminar tentang Digital Marketing pada tanggal 26 Mei
2016, di Oria Hotel Jakarta.
Terjadinya perubahan pasar akibat perkembangan zaman dan teknologi, BPD PHRI Jakarta
merasa terpanggil untuk memberikan pembekalan kepada para profesional di industri
perhotelan yang menjadi anggotal BPD PHRI Jakarta mengenai hal kekinian yang terkait
dengan dunia pekerjaannya. Hal ini ditujukan agar para hotel anggota PHRI Jakarta dapat
bertahan dan memenangkan kompetisi yang semakin ketat di bidang digital marketing.
Untuk menyelenggarakan seminar ini, BPD PHRI Jakarta mengajak kerjasama institusi dan
para ahli yang kompeten untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dengan para anggota
BPD PHRI Jakarta, seperti ISOBAR dan IPROSPECT, dua institusi yang bergerak di bidang
digital marketing yang diwakili oleh Ibu Susanty Afkar (General Manager Iprospect) dan
Ibu Linda Mutiara (Brand COO Isobar), serta praktisi digital marketing untuk perhotelan
yang diwakili oleh Bpk. Edwin Yusuf, selaku Revenue Manager Oakwood Premier Cozmo
Jakarta.
Bapak Krishnadi, Ketua BPD PHRI Jakarta mengatakan: “Tidak semua hotel di Jakarta dan
sekitarnya mengetahui seluk beluk dunia digital marketing, namun disatu sisi sebuah hotel
dihadapkan dengan tingkat kompetisi yang sangat ketat untuk mengisi tingkat hunian
hotel dengan cara baru yang inovatif karena saat ini masyarakat bisa mencari hotel
melalui komputer bahkan dari perangkat telepon pintar. Kami berharap setelah
pembekalan ini, para profesional hotel khususnya yang bekerja di hotel bintang 2 dan 3
memiliki bekal yang cukup untuk mulai menjaring para tamunya dari digital marketing.”
-selesai-
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MENGENAI BPD PHRI DKI JAKARTA
BPD PHRI DKI Jakarta afiliasi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk
DKI Jakarta dan sekitarnya. PHRI adalah asosiasi non-profit dari pemilik hotel dan restoran
serta para profesional yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan
pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Indonesia.
Selama bertahun-tahun, PHRI telah tumbuh menjadi sebuah asosiasi penting yang dekat
dengan pemerintah dan sektor swasta terkait, menyajikan aspirasi serta tantangan dari
industri kepada pemerintah sehingga tercipta kebijakan yang terstruktur sesuai dengan
kebutuhan riil industri. Yang termasuk dalam keanggotaan PHRI antara lain, hotel,
restoran, dan industri terkait termasuk pemasok dan lembaga pendidikan swasta.
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