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Temukan transformasi Hanbok Korea pada koleksi kedua Sayee yang akan
memperkuat penampilan wanita dengan indah

Mengangkat tema Wear Your Oriental, koleksi kedua Sayee secara resmi diluncurkan dalam
pagelaran Jakarta Fashion Week

Jakarta, 24 Oktober 2018 - Sayee, modest fashion untuk urban women dari Korea,
meluncurkan koleksi keduanya, Wear Your Oriental, sebuah inspir.asi dari Hanbok
sebagai pakaian tradisional Korea yang tercermin dalam modest fashion dengan siluet
yang kuat.

Jika dilihat secara historis, gaya Hanbok Korea popular sebagai pakaian yang
memberikan penutup penuh dengan garis-garis kuat sehingga mampu menyoroti
karakter diri yang kuat dari pemakaianya. Melihat nilai fashion dalam Hanbok Korea
tersebut, Sayee membawa prinsip gaya modest fashion untuk mengkomunikasikan
kepercayaan diri yang akan mempengaruhi semangat, bakat, serta keterampilan
seorang wanita.

"Transformasi Hanbok Korea saat ini telah dinilai sebagai sebuah fashion statement
untuk para wanita di Korea. Melalui rangkaian koleksi kedua kami yang bertajuk Wear
Your Oriental, kami memulai ide orisinaltentang kesederhanaan dan kesopanan dalam
budaya yang berbeda seperti ditunjukkan melalui gaya Cheol-Lik Korea fiaket
panjang) yang dikenakan oleh pria pada masa itu. Struktur Cheol-Lik yang kuat
menjadi elemen utama untuk koleki Sayee yang merepresentasikan rasa percaya diri.
Inspirasi ini yang ingin kami bagikan ke industri fashion di Indonesia, style dari Sayee
dengan orisinalitas Korea sebagai modest fashion." Kata Joon-woon Baek, Sayee
Director.

Berbeda dengan Hanbok warna-warni yang biasa dipakai pada hari libur dan acara-
acara khusus, Hanbok modern hadir dengan warna earthy-tone, seperti burnt orange,
tangerine, mustard dan greyish green, dimana variasi warna inijuga dapat ditemukan
dalam koleksi kedua Sayee yang memiliki struktur feminin dengan siluet yang kuat.

"Ketika kami mengidentifikasi pasar modest fashion, kami ingin memberikan makna
yang lebih dalam dari Sayee untuk koleksi kedua ini. Pemberdayaan adalah tentang
kepercayaan diri dan Sayee hadir untuk mencerminkan perasaan tersebut. Oleh
karena itu, kami ingin membawa modest fashion yang terinspirasi dari Hanbok Korea
untuk memberikan kenyamanan bagi wanita yang memakainya sekaligus
mempercerah karakter pribadi mereka." Kata Seira Meutia, Sayee Brand Director.

Dirancang dengan variasi pakaian modest, hijab, dan aksesori yang menggunakan
kombinasi modern serta urban , gaya Sayee akan menonjolkan sebuah karakter yang
menjadi estetika personal untuk meninqkatkan suasana hati.
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"Koleksi kedua dari Sayee adalah rangkian modest fashion yang banyak dipengaruhi
oleh fashion statement dalam Hanbok Korea. Dengan garis potongan yang kuat dan
mode loose-cut kami terinspirasi untuk membawa gaya ini sebagai modest fashion di
Indonesia. Dan bagian yang terbaik adalah, Sayee sebagai gaya Hanbok modern
mudah di mk-and-match, tidak hanya dengan potongan Hanbok modern lainnya
tetapijuga dengan pakaian non-Hanbok. Misalnya, Anda bisa mengenakan outerwear
panjang yang dipasangkan dengan denim sebagai gaya klasik yang stand-out." Kata
Seira Meutia menambahkan.

Pada peluncuran ini, Sayee juga mengumumkan deretan koleksi hijab yang
berkolaborasi dengan oriental painter, Chae Dayoung untuk mengembangkan pola
hijab dengan contemporary oriental art yang mengekspresikan perjalanan menuju
self-discovery sebagaimana ditekankan dalam koleksi yang benruarna tegas.

"Sebagai bagian dari komitmen kamidi pasar Indonesia, Sayee turut mengambil peran
dan melibatkan diri dalam perhelatan fashion terkemuka, Jakarta Fashion Week. Kami
akan menunjukkan kepada Anda detail dari koleksisayee termasuk seri hijab dengan
oriental artwork di pagelaran JFW tanggal 24 Oktober. Dengan tema Wear Your
Oriental kami bertujuan untuk menginspirasiwanita Asia untuk saling memberdayakan
dan menyampaikan pesan dalam membangun penghargaan diri bagi para wanita."
Kata Joon-woon Baek.

Koleksi lengkap dari Sayee "Wear Your Oriental" akan tersedia melalui platiorm online
seperti Zalora, Blibli, Zilingo, dan Bobobobo mulai dari 1 November 2018. Tetap
update dengan informasi terkini dan gaya Sayee terbaru dengan mengikuti media
sosial @sayee.id.

-selesai-

Untuk informasi lengkap, silakan hubungi:
Afdita Sari
08 121050381/ afditasari@gmail.com


