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Pure Resort
Jakarta Fashion Week zorg

NY oleh Novita Ylnus akan rnenampilkan pertemuan teibaru berjltdul "pure
Resort" di Jakarta Fashion Week ZA1g.

"Pure Resort" Dalam koleksiini, NY terinspirasi oleh suasana pantai lndonesia
timur.

Dalam koleksi ini, NY olehNovitaYunus Koleksi ini akan terdiri dari warna
putih yang dipadu dengan berbagai material seperti anyaman tangan, renda,
bordir, dan sedikit sentuhan Wastra lndonesia.

NY oleh Novita Yunus juga ingin menampilkan koleksi yang terdiri dari 24
tarnpilan yang terdiri dari busana kasual yang terdiri dari-busana wanita
seperti long vest, _bolero, joger pants dan hlreem pants. Material yang
digunakan seperti renun tangan dari sumba dan wakaiobi, anyaman tangan
dari garut, dan lace. Selain itu adapun teknik pembuatannya yaitu den[an
cara hand stamp dengan menggunakan pelepah pisang oan luga telinik
bordir. Kemudian lengkapi tampilan akhir, dengan akseJoris sepjrti fringe
bag, bowl hat, mules heels, dan juga karung dengLn sentuhan batu :icrylik.

Dalam koleksi Pure Resort yaitu terinspirasi dari warna pada tenun sumba
seperti biru indigo, coklat, putih, kuning dan krem

Acara ini akan diadakan pada hari sabtu, 26 oktober 201gmulai pukullg:30
malam di The Tent, Senayan City.



The Brand
NY by NovitaYunus

Novita Yunus adalah Pendiridan Direktur Kreatif Chic Batik yang didirikan pada
tahun 2009. NY oleh Novita yunus adalah merek premium datik chic yang
didasarkan pada kerangka kerja 2013 di Indonesia Fashion Forward progrj* Oi
Jakarta Fashion week 2014. "Hat Geometry" (2014) 1) dan "ocean" (2016)
diluncurkan untuk seri Jakarta Fashion Week. Novita Yunus juga mengibarkan
bendera lndonesia lebih lebar ketika meluncurkan "Earth ski"-(2017)-sebagai
Koleksi Musim Gugur. / Dingin di Amazon lndia Fashion wLek ian .;uigamembawan yake ltalia padabulan September 2017. Koleksi terbaru Ny olln
Novita Yunus diluncurkan di Jakarta Fashion week 20.'tg berjudul coloR
sebagai proyek kolaborasi dengan Aeshanee oleh NeeshaAmrish, seorang
desainer Hindi, yang menampilkan desain eco-fashion. Koleksi Terbaru kami
yang disebut "Pure Resort" diluncurkan di Jakarta Fashion week zo1g.

Novita Yunus telah menorehkan banyak prestasi sejak 2013, terdaftar sebagai
Penghargaan lndonesia Fashion Forward (2nd Generation), penghargaan yr"ng
diberikan kepada dgr_r!!"1yang dianggap mampu memperluas peisaingan p'asa,
global pada tahun 2013.Penghargaan dari Asean Japan Center untuf produk-
Produk rerbaik dan Mitsukoshi di dalam toko 20-13. penghargaan wanita
lndonesia diberlkan sebagai Wanita yang Kohesif pada tahun Z6t+.Fenghargaan
Ernst & Young winning women pada tahun 2014.Beasiswa Austrri, ,intrr
belajar tentang Fashion danTekstil pada 2015.Penghargaan Kartini dan Galeries
Lafayette Bravo Woman Award pada tahun 2016.

Selama periode 10 tahun dari dua merek di bawah Novita yunus, ia berhasil
mendirikan dua galeri dan juga lima belas gerai yang tersebar di Jakarta dan
Surabaya, rndonesia. Ny oreh Novita Vunus tJrus memperluas pasar
internasr:nal ke Asia, Eropa, Australia dan Amerik a

KisahDesainer
NovitaYunus

Berawal dari kecintaannya terhadap tas buatan tangan, Novita Yunus rnelangkah
keindustri fashion da.n meninggalkan pekerjaannya daribank. Novita ,erlpoiting
foto-foto "tas batik desainer" pertamanya- di halaman Facehook-nya,
menghasilkan pesanan mengalir dari teman dan kenalan. Menanggapi
permintaan tak terduga ini, ia memulai perusahaannya pada tahun 2oog.

Novita mendirikan Batik Chic untuk kecintaannya pada tradisidan kebutuhan
untuk melestarikan budaya, sebagaimana diwakiii oleh moto perusahaan ,tKeep
the Heritage Alive!". Dia ingin meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan
popularitas Batik dan kain tradisional lndonesia lainnya.

sejakawal, ia berkomitmen untuk membuat barang-barang Batik modis untuk
segalaus,ia, sementara pada saat yang sama mempromosikan kain dan desain
Batik. vintage yalg perlahan menghilang. Noviia sangat percaya bahwa
kesuksesan Chic Batik dan NY oleh Noviti Yunus disebaLkan'oleh dua factor
utama: Keahlian lndonesia yang luar biasa, dan budaya lndonesia yang kaya.


