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Serunya Kolaborasi Jelang Akhir Tahun COTTONINK x Abenk Alter 

 
Jakarta, November 2020 - COTTONINK kembali menghadirkan koleksi kolaborasi menjelang          

akhir 2020. Seniman Abenk Alter akan menjadi kolaborator pada koleksi kali ini. 

 

Warna monokrom dan multicolor akan hadir pada kolaborasi COTTONINK x Abenk Alter ini.             

Motif yang akan ditampilkan memiliki mood self-love yang nantinya akan terdapat pada setiap             

permukaan item atasan, bawahan, topi, dan masker. Lini COTTONINK Mini juga akan hadir             

dalam motif-motif koleksi kolaborasi ini. Tentu menggemaskan jika ingin tampil kompak           

bersama Si Kecil. 

 

Ria Sarwono, Brand dan Marketing Director COTTONINK, mengatakan kalau kolaborasi          

bersama Abenk Alter adalah yang kedua kali setelah sebelumnya sempat mengeluarkan koleksi            

bersama di 2017. "Di kolaborasi kedua ini kami menampilkan dua pilihan warna yaitu monokrom              

dan multicolor. Dengan motif menarik yang secara implisit menghadirkan mood self-love,           

koleksi ini cocok dikenakan untuk menutup 2020." 

 

Koleksi Kolaborasi COTTONINK x Abenk Alter akan hadir pada 16 November 2020 di             

cottonink.co.id.  

 

Tentang COTTONINK 

COTTONINK merupakan fashion brand lokal terkemuka di kalangan perempuan Indonesia          

masa kini. Bermula dari ambisi untuk menciptakan produk fashion yang berkualitas dan dapat             

digunakan oleh siapapun, kapanpun, dan di manapun, dan dengan membawa konsep ‘casual            

with a twist’, COTTONINK kini telah berkembang dan sukses menginspirasi lebih dari 750,000             

wanita di Indonesia dengan beragam koleksi casual yang menginspirasi dan mendorong wanita            

masa kini untuk bangga menjadi diri sendiri. Selama 10 tahun menginspirasi wanita Indonesia,             

COTTONINK telah menerima berbagai penghargaan, diantaranya Most Innovative Brand dari          

Cleo Fashion Awards pada tahun 2010, Best Local Brand dari Free Magazine pada tahun 2010               

dan pada tahun 2012 kembali menjadi Best Local Brand dari In Style Magazine. Koleksi fashion               



COTTONINK kini tersedia secara offline di Plaza Senayan, Pondok Indah Mall 2, dan Mall Kota               

Kasablanka, serta dapat diakses secara online di www.cottonink.co.id. 

Tentang Abenk Alter 

Abenk Alter adalah seorang penyanyi dan seniman. Kesukaannya pada dunia melukis sudah            

dimulai sejak kecil. Saat ini, Abenk sudah memiliki galeri lukisnya sendiri yang bernama RUCI              

Art Space yang berlokasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Abenk pernah            

tergabung mengerjakan proyek untuk kedai Filosofi Kopi dan Soundrenaline. 
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