Analisis Hotel
Oleh : Komang Andrea Lestari Vionica (2018.02.10.010)

Daebak Boutique Hotel

Sebelum masuk ke inti dari presentasi,disini saya akan menjelaskan sedikit
tentang hotel kami. Daebak Boutique Hotel merupakan sebuah hotel
berbintang 4 yang terletak dikawasan industri pariwisata yang cukup
ramai,yaitu daerah Kuta. Hotel ini memiliki fasilitas yang lengkap layaknya
bintang 4,serta memiliki 1 restoran yang menyajikan korean dan indonesian
food, dan yang paling menarik ialah hotel kam mengambil desain dan tema
yang mengikuti trend korea atau berciri khas kan korea. Disini juga
mempunyai fasilitas dimana para tamu bisa membawa anjing peiharaannya
atau kucing peliharaannya kealam hotel dan bisa langssung menitipkannya
atau bisa juga meencoba grooming untuk peliharaan kesayangan mereka.
Sekian.

Analisis Daebak Boutique Hotel
 Tingkat Hunian

Daebak boutique hotel memiliki 3 type kamar yang dimana didalam kamar
tersebut memiliki nuansa-nuansa ala korea yang cukup unik sehingga menarik
minat para tamu untuk menginap.
 Keamanan
Hotel kami memiliki keamanan yang sangat ketat dimana setiap sudutnya
dipasang CCTV untuk menjaga keamanan sekitar kamar tamu dan juga
security atau petugas keamanan yang bertugas selama 244 jam secara
bergantian yang diaatur menggunakan shift.
 System pembayaran
Pada saat akan melakukan pembayaran tak perlu pusing. Karenaa hotel kami
menyediakan pembayaran cash,credit card, debit dan juga check.

 Penukaran uang
Hotel kami tentu saja menyediakan money changer karena seluruh transaksi yang
akan dilakukaan selama menginap dihotel akan menggunakan rrupiah. Jadi kami
menyediakan money changer untuk menjaga-jaga apabila tamu tersebut tidak
membawa mata uang rupiah.

 Pilihan restaurant
Daebak Boutique Hotel menyediakan 2 jenis makanan yaitu Korean food dan
Indonesian food. Jadi jika para tamu ingin mencoba makanan yang berasal dari
korea,tamu bisa memesannya di restaurant ini, dan apabila hanya ingin memilih
makanan Indonesia juga tersedia di restaurant kami.
 Objek wisata setempat

Disekitar hotel ada pantai dan beberapa club malam dan juga biasanya ada
beach club disitu. Ada juga Mall seperti Beachwalk dan dekat juga dengan Kuta
Square dan maasih banyak lagi.

 Acara khusus

Hotel kami juga menyediakan Korean theme wedding. Jadi jika ada tamu yang ingin
Korean wedding bisa juga menggunakan jasa kami dan ini juga bisa menjadi
pertunjukan bagi tamu yang lainnya.
 Cuaca
Karena terletak didekat pantai cuacanya biasanya panas pada siang hari dan
cenderung dingin dimalam hari.

 Pick up service
Kami menyediakan jasa pick up service jika para tamu juga menginginkannya.
 Bonus bagi konsumen
Jika tamu sudah sering menginap,akan dijadikan platinum member dan paling
diutaamakan di hotel kami. Keuntungannya juga bisa mendapatkan potongan
harga pada saat-saat tertentu.

