
 
 

 
 

InterContinental® Hotels & Resorts luncurkan InterContinental ICons, mengajak 
wisatawan menemukan kembali hal yang membuat sebuah kota menarik 

 
InterContinental® Hotels & Resorts, brand hotel mewah terbesar di dunia, meluncurkan 
InterContinental ICons, suatu campaign yang mengajak para wisatawan berbagi pengalaman tentang 
beberapa kota paling menakjubkan di dunia, seperti London, New York, Paris, Shanghai, Dubai, 
Sydney, dan Meksiko. Campaign yang berdasarkan hasil survei independen, analisa media sosial, dan 
wawasan dari key opinion leader ini, bertujuan untuk menginspirasi para wisatawan dunia dalam 
menemukan kembali sesuatu yang khas dari kota-kota tersebut yang membuatnya menarik.  
 
Studi independen IHG1, yang dilakukan di New York, London, Paris, Shanghai, Dubai, Sydney dan kota 
Meksiko, mengungkapkan para wisatawan seringkali hanya melakukan dan mengetahui sedikit hal di 
kota yang mereka kunjungi. Tujuh puluh tujuh persen mengatakan mereka merasa wajib mengunjungi 
situs wisata paling populer, namun 75% dari mereka menyatakan keinginannya untuk memiliki 
pengalaman yang lebih dari hanya mengunjungi tempat popular. Mereka ingin menjelajahi kota-kota 
tersebut seperti penduduk lokal yang mengetahui banyak informasi akan tempat/aktifitas yang dapat 
dilakukan.  
 
Analisa dari unggahan di Instagram juga mengungkapkan Menara Eiffel di Paris adalah situs wisata 
yang paling banyak diposting, mewakili 10% dari semua unggahan di seluruh dunia. Diikuti oleh Istana 
Buckingham, London (21%) dan Central Park, New York City (20%), yang paling sering ditandai 
(tagged) di Instagram. Hal ini telah dikonfirmasi pada penduduk setempat di tujuh kota tersebut. Lima 
puluh sembilan persen menyatakan para wisatawan telah mengabaikan hal terbaik dari kota tersebut. 
 
Beberapa pengalaman luxury travelers di seluruh dunia: 

• Paris – Harumnya roti yang baru matang di jalan-jalan Oberkampf, Paris 11e 

• London – Kehangatan api unggun di pub tua London di hari yang dingin 

• New York – Harumnya chestnut panggang dari para penjual makanan pinggir jalan 
sepanjang Broadway 

• Shanghai – Hangatnya aroma Xiaolongbao di Temple of the City Gods. 

• Dubai – Suara air bersentuhan dengan abra (perahu kayu tradisional) saat meluncur 
sepanjang Dubai Creek 

• Sydney – Rasa angin sejuk yang menyentuh wajah ketika naik kapal feri dari Manly menuju 
Circular Quay 

• Kota Meksiko – Alunan musik Mariachi di Garibaldi plaza 
 
Ginger Taggart, Vice President, Global Marketing, IHG Luxury Portfolio, mengatakan: “Sebagai 
pelopor luxury travel, InterContinental Hotels & Resorts selalu menjadi pintu gerbang menuju tempat-
tempat menarik dan kearifan budaya lokal, sehingga kami memahami bahwa para wisatawan 
menginginkan hubungan yang lebih mendalam dengan tempat yang mereka kunjungi. Melalui 
campaign InterContinental ICons, kami bertekad untuk menemukan kembali tempat dan momen otentik 
yang mungkin diabaikan oleh para wisatawan namun sebenarnya merupakan bagian yang istimewa 
dari sebuah kota. Kami ingin menghidupkan kembali pesona dan daya tarik kota-kota yang sering 
dikunjungi dan mendorong adanya diskusi tentang apa yang membuat suatu hal ikonik.” 
 
InterContinental Icons mengajak publik untuk memilih pemandangan, suara, rasa, aroma, dan suasana 
yang menjadi ikon dari masing-masing kota melalui voting online. Selain voting online, InterContinental 
juga mengajak publik untuk berdiskusi di sosial media dengan tagar #intercontinentalicons. 

                                                            
1 Survei Toluna global dilakukan kepada lebih dari 6.000 peserta, antara Rabu 6 Nov. – Selasa 19 Nov. Survei online ini tidak 

didasarkan pada sampel probabilitas dan oleh karena itu tidak ada estimasi mengenai kesalahan pengambilan sampel teoritis 
yang dapat dihitung. 

http://life.intercontinental.com/icons
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