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Andaz Bali Menunjuk Prefinite Communications Sebagai Strategic F&B Marketing Agency 

Bali, 9 Juni 2021 - Andaz Bali menunjuk Prefinite Communications sebagai strategic food & beverage 

marketing agency. Penunjukan Prefinite Communications merupakan bagian dari langkah Andaz Bali 

untuk lebih memperkenalkan venue F&B mereka ke pasar lokal maupun regional. Penunjukan tersebut 

efektif mulai Juni 2021. Berbasis di Jakarta, Prefinite Communications akan bekerjasama dengan satu-

satunya resor Andaz di Asia Tenggara untuk perencanaan dan eksekusi strategi pemasaran holistik untuk 

lima gerai F&B-nya, menciptakan kampanye terintegrasi untuk memperkuat brand awareness dan brand 

presence Andaz Bali untuk pelanggan lokal dan regional. 

René Mayer, Cluster Director of Sales and Marketing, mengatakan, “Kami sangat antusias memulai 

kerjasama Andaz Bali dengan Prefinite Communications di bidang F&B. Selain karena reputasi yang telah 

dibangun Prefinite Communications di industri hospitality, dan pemahaman mereka tentang segmen F&B, 

Prefinite Communications telah berhasil membangun kepercayaan dan relasi yang kuat dengan key markets 

Andaz Bali. Kami optimis bahwa Prefinite Communications akan membawa Andaz Bali berkembang ke 

arah yang benar dengan kampanye yang tepat, serta membantu Andaz Bali berintegrasi secara holistik 

dengan budaya lokal Bali.” 
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Jed Doble, Partner Food & Beverage Prefinite Communications, menambahkan "Kami sangat senang dapat 

bekerja sama dengan Andaz Bali dalam membantu mereka menembus pasar F&B lokal dan regional. 

Kerjasama kami dengan Andaz Bali mencakup strategic marketing campaign untuk seluruh gerai F&B 

mereka. Kami tidak sabar untuk menunjukkan kreasi menakjubkan yang telah dipersiapkan oleh tim kuliner 

Andaz Bali.” Dengan total lima venue F&B —Wok Wok, Fire Fox, Blue Oven, dan Deli & Bakery di 

Village Square di area resor, dan Fisherman's Club yang terletak di pinggir pantai, gerai F&B Andaz Bali 

siap menjadi destinasi kuliner utama di Sanur. 

Memperkenalkan Bubbly Breakfast, Village Nights, dan Andaz Day Pass 

Andaz Bali memperkenalkan Bubbly Breakfast di Wok Wok Restaurant. Setiap Sabtu dan Minggu, mulai 

pukul 06.30 hingga 11.00 WITA, para tamu dapat menikmati sarapan yang mewah dan bergizi untuk 

mengawali akhir pekan mereka. Nikmati sarapan a la carte dari Wok Wok yang dengan berbagai pilihan 

roti dan pastry, berbagai kreasi telur, artisan cheese dan cold cuts, muesli dan sereal, serta hidangan lokal 

Indonesia. Di program Bubbly Breakfast, para tamu dapat menikmati pilihan Mimosa, Bellini, dan Rossini. 

Wok Wok juga menawarkan pilihan kopi dan teh, serta jus segar dan smoothie. Tiket Bubbly Breakfast 

tersedia dengan harga Rp544.500 nett, sudah termasuk akses kolam renang. 

Mulai tanggal 25 Juni dan setiap Jumat setelahnya, Village Square di Andaz Bali mengundang para tamu 

untuk merasakan pengalaman Village Nights. Setiap minggu, salah satu dari venue F&B Andaz Bali akan 

disorot dengan serangkaian program spesial. Village Nights dimulai dengan pengalaman grill premium di 

Chef's Table di Fire Fox. Pada tanggal 2 Juli, nikmati masakan Mediterania dengan nuansa musim panas di 

Blue Oven. Pada Jumat, 9 Juli, di program Wok to Table, para tamu dapat menikmati suguhan khas 

Indonesia dan Bali, di Wok Wok. Jumat di Sanur tidak pernah semenyenangkan ini! 

Andaz Bali juga mengajak para tamu untuk menikmati hari di kolam renang dengan Andaz Bali Day Pass. 

Dengan Rp250.000++ untuk dewasa, dan Rp175.000++ untuk anak berusia 6-12 tahun, tamu dapat 

menikmati akses ke kolam renang, lengkap dengan akses untuk satu sun-lounger dan handuk per orang, 

serta kredit makanan & minuman di Fisherman's Club (Rp200.000 untuk dewasa dan Rp. 150.000 untuk 

anak-anak). Andaz Bali Day Pass tersedia setiap hari mulai pukul 09:00 hingga 18:00 WITA, berdasarkan 

urutan kedatangan. 
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Tentang Andaz 

Membawa pengalaman bertaraf internasional dengan citarasa lokal, jenama gaya hidup mewah Andaz 

menggabungkan pengalaman yang memanjakan pancaindera yang disesuaikan dengan keindahan alam di 

sekitar properti dan pengalaman lokal yang tiada duanya. Melalui layanan yang mengedepankan 

kenyamanan dan pengalaman para traveler, hotel Andaz membawa para tamu untuk menjelajahi lebih dari 

yang familiar, dan memuaskan hasrat mereka untuk berpetualang, sementara menghanyutkan diri dalam 

pengalaman budaya eklektik yang mengelilingi mereka.  

Dua puluh empat property Andaz telah dibuka di seluruh dunia, Andaz 5th Avenue dan Andaz Wall Street 

di New York, Andaz San Diego, Andaz West Hollywood, Andaz Napa, Andaz Scottsdale Resort & 

Bungalows, Andaz Savannah, Andaz Maui dan Wailea Resort, Andaz Ottawa ByWard Market, Andaz 

Mayakoba Resort Riviera Maya, Andaz Costa Rica Resort di Peninsula Papagayo, Andaz London Liverpool 

Street, Andaz Amsterdam Prinsengracht, Andaz Munich Schwabinger Tor, Andaz Vienna Am Belvedere, 

Andaz Singapore, Andaz Delhi, Andaz Xintiandi in Shanghai, Andaz Tokyo Toranomon Hills, Andaz Seoul 

Gangnam, Andaz Xiamen, Andaz Capital Gate Abu Dhabi, Andaz Dubai The Palm, dan Andaz Shenzhen 

Bay.  

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi Situs Web Andaz 

Tentang Andaz Bali 

Dibuka pada April 2021, Andaz Bali mengundang para tamu untuk merasakan pulau Indonesia yang unik 

melalui mata penduduk lokal. Dirancang sebagai desa Bali modern, Andaz Balu menggabungkan elemen 

tradisional dan kontemporer dari pulau Bali. Andaz Bali terletak di Sanur, salah satu tujuan wisata asli Bali 

yang terkenal mempesona, dengan pantai yang indah, dan pemandangan matahari terbit yang spektakuler. 

Resor tepi pantai dengan 149 kamar ini menawarkan lima restoran dan tiga kolam renang, serta fasilitas 

wellness yang tersedia untuk digunakan bersama dengan Hyatt Regency Bali. 

Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi Situs Web Andaz Bali. 
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Tentang Prefinite Communications 

Prefinite Communications adalah hospitality marketing, PR firm, and strategic communications consultant 

dengan fokus pada industri hospitality, lifestyle, food & beverage, serta art & fashion. Didirikan pada tahun 

2017 dan berbasis di Jakarta, Prefinite berarti ‘prearranged’. Prefinite Communications merumuskan 

strategi komunikasi yang komprehensif dengan menjangkau media yang tepat untuk menyampaikan pesan 

tertentu, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan jenama anda. Sampai dengan 2021, Prefinite 

Communications telah berkesempatan untuk bekerja dengan beberapa merek mewah dan perhotelan 

terkemuka. 

 

Untuk informasi lebih lanjut, mohon kunjungi Situs Web Prefinite Communications.  
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