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Selamat siang sahabat sahabat media, semoga semua dalam keadaan sehat wal'afiat.
Kami dari brand yang berciiri sejak tahun 20Ll, merupakan second line dari des!gner senior Merry
Pramono. . mendrrikan butik perlamanya diJakarta, diikuti pada tahun 2016 membuka cabang di
kota - kota besar, seperti ; Surabaya, Medan dan Makassar. Setiap tahunnya memiliki target
untuk membuka butik cabang di kota-kota lndonesia lainnya seperti Pekanbaru, Banjarmasin dan
Balikpapan.

Alhamdulillah hingga tahun 2018, r : telalr sukses menampilkan koleksi-koleksi brrsana syar'i yang
menjadi trend setter pada beberapa event skala nasional ataupun internasional. Beberapa eyenltersebut
adalah Jakarta Fashion Week (JFW), lndonesia Fashion Week {lFW), lndonesia Modest Fashion Week
{IMFW), Muslim Fashion Festival (Muffest), Modanisa London Modest Fashion Week {MLMFW}, dan juga

Annual Fashion Show yang sudah dilaksanakan ke-3 kalinya di awal tahun 2018.

Pada tanggai 25 September 2018, ..: berkesempatan mengikuti el,ent skala lniernasional yaitu Paris
Fashion Week 2018 dan meniadikan .:: sebagai brond busana syar'i pertama dari lndonesia di ajang
tersebut. Kali ini ', akan berpartisipasi daiam event Jakarta Fashion Week 2019 (JFW 2019) dengan
menampilkan koleksi "CoralReefs".Tentunya koleksiiniakan berbeda dengan koleksisebelumnya, namun
akan tetap memberikan sentuhan dan ciri khas'.: yaitu busana musiim syar'i ready-to-wedr.

Coral Reefs yang memiiiki arti terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok
binatang karang dan menjadi habitat hidup berbagai satwa laut. Terumbu karang memiliki manfaat
sebagai penahan abrasi pantai dari gelombang cjan ombak laut. . terinspirasi dari Perairan
lndonesia yang menjadi salah satu wilayah negara dengan merniliki terumbu karang terluas di dunia seria
sifat terumbu karang yang memiliki warna menakjubkan.



Bentuk serta lvarna yang indah tersebut di-interpretasi-kan pada pdttern terumbu karang dengan teknik
printing dan tekstur pada kain. Tidak hanya itu, unsur bawah iaut seperli gelombang atau ai'us arr menjadi
inspirasi cutting dalam bentuk ruffle, layering dan cloack" Sebagai penggambaran warna terumbu karang
rJan laut, maka kali ini , menggunakan warna pastel dan warna terang. Warna pastei yaitu dusryr
pink, dusty brown dan purple, sedangkan warna terang yaitu elecfric blue dan shocking pink. Sedangkan
beberapa tambahan aplikasi digunakan untuk memperkuat themo, seperti mutiara, kulit kerang dan
aksesories rajut atau jaring.

l'iali ini akan menampilkan 16 koleksi ciri khas desain syar'i yang terciiri dari satu set : Dress dan
Khimar. Khimar yang selaiu menjadi signature style adalah kerudung panjang menutupi dada dan
bokong, namun tetap mempunyai style dan original desain Konsep desain feminine,
saphisticoted dan deluxe dengan perpaduan fabric chiffon, arganza, knittlng, tulle, sateen dan jersey.
Serta design kali ini memberikan strang pornl pada perpaduan warna dan apiikasi.

Crystal Swaravskipada dress dan khimar akan menambah aura kecantikan seorang wanita, tanpa harus
r*enggunakan aksesorles seperti kalung maupun gelang. Selain itu rnutiara yang digunakan juga
merupakan mutiara Swarovski, dirnana mutiara tersebut terbuat dari kristal yang dibalut dengan coattng
mutiara dan finishinq halus, sehingga menyerupai mutiara laut asli- Dengan ide kreatif pengaplikasian
Swarovski pada busana syar'i membuat ', mendapat plakat rekognisi Official Branding Partner dari
Swarovski Austria.

Harapan kami koleksi Coral Reefs akan kembali menjadi terobosan baru serta sumber referensi dunia
fashion busana syar'i di Tanah Air Indonesia dan berkontribusi pada target lndonesia di tahi":n 202C
sebagai pusat/oshlon Muslim dunia.
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