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Jakarta Fashion Week dan Gushcloud Untuk Sebuah Perspektif Baru 
 
Jakarta, 17 Oktober 2018 – Memasuki perhelatan di tahun ke 11, Jakarta Fashion Week 
2019 yang digelar mulai tanggal 20 – 26 oktober 2018 akan mendapatkan nuansa yang 
berbeda dengan hadirnya Gushcloud sebagai salah satu community partner. Nama Gushcloud 
di dunia influencer marketing Indonesia mungkin lebih banyak terdengar dari beberapa 
praktisi marketing, para brand owner atau para influencer. Kali ini bekerjasama dengan 
Jakarta Fashion Week, Gushcloud dan beberapa anak perusahaan yang berada di bawah 
Gushcloud Talent Agency menggemakan pentingnya kehadiran para influencer untuk masa 
depan termasuk dunia fashion.  
 
Sebagai perusahaan yang memiliki visi menjadikan influencer sebagai industri yang 
sustainable dan berpengaruh positif untuk generasi selanjutnya, Gushcloud akan 
membagikan beberapa perspektif bersama anak perusahaan lainnya. Summer Beauty House, 
sebagai start-up yang bergerak di dunia kecantikan, akan mengadakan talkshow bertemakan 
“The Beauty of Free Your Skin” bersama Asyifa Latief sebagai exclusive talent Summer 
Beauty House dan Sarah Robert, salah satu Beauty Influencer ternama di Indonesia. 
Direncanakan akan dihadiri oleh beberapa talent lain dari Summer Beauty House seperti 
Amanda Manopo, Mikaila Patritz, Aaliyah Massaid hingga Shafa Harris, talkshow yang 
didukung oleh produk perawatan Bioderma ini adalah salah satu agenda yang sayang untuk 
dilewatkan.  
 
Lain lagi dengan Eksis Banget, talent management yang menaungi beberapa artis Gen-Z 
terkenal seperti Salshabilla Adriani, Hanggini, Shirin Al-Athruz, Darien, Amel Carla dan 
Aldy Maldini, ex-boyband Cowboy Junior. Merepresentasikan generasi Z yang dinamis dan 
penuh optimisme tentang masa depan, Eksis Banget bersama Salshabilla dan Shirin Al-
Athruz akan menceritakan tentang perspektif mereka melalui talkshow yang akan menggali 
sisi lain kehidupan Gen-Z dalam sisi fashion. Partisipasi Eksis Banget juga akan 
menghadirkan Hanggini sebagai pengisi acara dan kehadiran seluruh talent Eksis Banget di 
Final Night of Gadis Sampul 2018. Kehadiran Eksis Banget menjadi warna baru bagi JFW 
yang baru kali ini melibatkan Gen-Z sebagai salah satu partner yang terlibat cukup masif. 
 
Yang juga tak kalah menarik adalah aksi Jennifer Bachdim, peraih Breakout Influencer di 
Influence Asia 2017. Model sekaligus istri dari pemain sepakbola Irfan Bachdim ini akan 
hadir sebagai model runway untuk salah satu brand dari designer ternama. Jennifer Bachdim 
adalah salah satu exclusive talent yang dinaungi oleh Global Content Studio (GCS), salah 
satu business unit dari Gushcloud artis yang membantu para creator untuk mengelola konten 
digital yang berkualitas di channel YouTube influencer, selebriti, dan organisasi nirlaba. Saat 



ini GCS menangani beberapa selebriti seperti Nycta Gina & Rizky Kinos, Jennifer Bachdim, 
Bayu Saptaji, dan Hamish Daud, dengan gerakan sosialnya, Indonesian Ocean Pride. 
 
Secara keseluruhan, kehadiran Gushcloud bersama Summer Beauty House, Global Content 
Studio dan Eksis Banget diharapkan dapat memberikan pandangan lain tentang dunia fashion 
Indonesia melalui konten konten yang disuguhkan baik secara digital atau melalui intellectual 
property lainnya. Dengan kolaborasi ini, JFW berharap akan mendapatkan pandangan yang 
lebih luas dan menyegarkan bagi para pelaku industri kreatif di Indonesia didukung oleh para 
content creator atau biasa disebut influencer yang memiliki visi sama dengan Gushcloud 
yaitu “Creating Tomorrow’s Positive Influence”. 
 
 

## 
 

Tentang Jakarta Fashion Week 
Jakarta Fashion Week merupakan pekan mode utama di Indonesia sejak 2007. Didaulat sebagai 
platform penggerak industri mode Indonesia, Jakarta Fashion Week memberikan arahan bagi penggiat 
mode dan menyediakan arena prestisius untuk unjuk talenta serta kreativitas dunia fashion dalam 
negeri. Sepanjang tahun, Jakarta Fashion Week juga menggelar beragam program peningkatan 
kapasitas para pelaku industri internasional. Jakarta Fashion Week diselenggarakan oleh Azura 
Activation, bagian dari Femina Group. 
 
 
Tentang Gushcloud 
Gushcloud adalah media & digital agency dengan spesialisasi Influencer Marketing. Berdiri di sejak 
2011, Gushcloud telah diakuisisi dan didukung oleh beberapa perusahaan digital media terbesar 
seperti Yello Digital Marketing dan YG Entertaintemnt dari Korea. Saat ini Gushcloud beroperasi di 9 
negara Asia dan Amerika yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, Korea 
Selatan, Jepang dan Amerika Serikat. Memasuki tahun ke 6, Gushcloud Indonesia semakin mantap 
menjajaki dunia digital dengan pertumbuhan perusahaan yang semakin naik secara signifikan dengan 
menguasai market Indonesia melebihi 4 juta dollar di tahun ini. Bukan tanpa sebab bahwa Gushcloud 
Indonesia berhasil meraup market yang cukup besar, mengingat kolaborasi yang dilakukan Gushcloud 
saat ini terbilang cukup besar seperti Tokopedia, Dua Kelinci, beberapa perusahaan FMCG 
multinasional hingga perusahaan game terbesar dari cina yang mulai masuk ke pasar Indonesia 
dengan strategi influencer marketing seperti YY.inc. 
 
Menciptakan industri Influencer yang berkelanjutan dan dipercaya oleh masyarakat adalah tugas 
utama Gushcloud bersama-sama dengan para Influencer dan brand owner atau praktisi marketing di 
Indonesia. 
 
Kontak Media 
Edo Oktorano – Head of Marketing & Communications  
Phone  : +62 21 2791473 
Mobile  : +62 8976161 333 
Alamat Surel : edo@gushcloud.co.id  
 
Media Sosial 
Instagram : @gushcloud_id 
Situs Resmi : http://gushcloud.com/  
 
 
 
 
 



Tentang Summer 
Summer International adalah perusahaan kecantikan dan kesehatan yang berbasis di Singapura, 
dengan fokus bekerja dengan para content creator dari Tier 1 hingga mikro influencer. Summer 
memasuki Indonesia dengan harapan dapat menginspirasi generasi berikutnya para penggemar 
kecantikan untuk menyampaikan banyak konten berkualitas dan bahkan produk secara luas  kemudian 
menunjukkannya kepada dunia. 
 
Summer memiliki 3 lini bisnis yaitu 
 
Summer Beauty House 
Summer Beauty House adalah ruang kerja bersama untuk penggemar kecantikan yang menyediakan 
PR and Event management serta Influencer Management untuk beberapa brand. 
Summer Product 
Misi satu-satunya Summer Product adalah untuk menciptakan hubungan yang baik antara produk 
kecantikan dan influencer di seluruh dunia. Kami menginkubasi produk kecantikan internasional dan 
membantu memposisikannya melalui influencer. 
Summer Studio 
Memfasilitasi para penggemar kecantikan untuk memiliki content melalui channel Youtube. 
 
Kontak Media 
Andarina Sembiring – Account and Partnership Director    
Phone  : +6221 27514678 
Mobile  : +62 812-8500-1362 
Alamat Surel : andarina.sembiring@summerint.com 

Media Sosial 
Instagram : @summerbeautyhouse 
Situs Resmi : https://www.summerbeautyhouse.com/  
 
 
 
Tentang EksisBanget 
EksisBanget adalah perusahaan yang bergerak di bidang entertainment dan talent management. 
Berdiri sejak tahun 2016, EksisBanget yang menjadi bagian dari Gushcloud Entertainment saat ini 
beberapa artis yang secara ekslusive bekerjasama untuk membuat konten-konten berkualitas seperti 
Salshabilla Adriani (@salshabillaadr), Hanggini Purinda Retto (@hanggini), Amel Carla 
(@amelcarla), Shirin Al Athrus (@shireeenz), Darin Al Athrus (@darieenz) serta Aldy Maldini 
(@aldymldni). 
 
Dengan target para ‘Gen Z’ yang selalu update di media sosial, Eksis Banget tak hanya mengelola 
artis dan influencer muda yang telah memiliki banyak followers di akun media sosial. Eksis Banget 
juga kerap mengasah skill bermusik, video editing, serta membantu pemasaran untuk bisnis mereka. 
“Eksis Banget masih akan terus mencari talenta-talenta muda dan berbakat untuk dapat bergabung 
bersama kami. Kami juga telah menyusun banyak rencana untuk artis-artis kami ke depannya” ujar 
Business Director Eksis Banget, Ismi Pricilla. 
 
Kontak Media 
Ismi Pricilla – Business Director 
Phone  : +62 21 22784115 
Mobile  : +62 821-1421-1788 
Alamat Surel : ismi@eksisbanget.com  
 
Media Sosial 
Instagram : @eksisbangetcom 
Situs Resmi : http://eksisbanget.com/ 



Tentang Gushcloud Creator Studio 
Gushcloud Creator Studio atau GCS adalah salah satu unit bisnis dari Gushcloud Entertainment yang 
fokus kepada kreasi konten-konten digital bersama beberapa artis seperti Jennifer Bachdim, Nycta 
Gina, Bayu Saptaji dan beberapa talent lainnya. GCS bukan hanya memfasilitasi secara produksi, 
namun bersama-sama dengan para talent menciptakan ide-ide menarik sesuai dengan minat dan 
karakter para talent tersebut. Diharapkan dengan adanya GCS maka para artis atau influencer semakin 
sadar bahwa konten adalah salah satu kunci eksistensi mereka untuk tetap terikat dengan para 
penggemar mereka dan menciptakan positive influence untuk masa depan. 
 
Kontak Media 
Agus – Business Manager 
Phone  : +62 21 2791473 
Mobile  : +62 895-0943-2605 
Alamat Surel : agus@gushcloud.co.id  



 


