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Bentuk Dukungan Jakarta Fashion Week dan Bank Mandiri 

dalam Meningkatkan Produktivitas Pelaku Industri 
 
Jakarta, 29 November 2021 – Dalam penyelenggaraannya selama empat hari, yaitu dari 
tanggal 25-28 November 2021, Jakarta Fashion Week 2022 didukung banyak pihak, salah 
satunya adalah Bank Mandiri. Kehadiran Bank Mandiri yang juga terlibat di acara JFW 
tahun lalu membuktikan bahwa Bank Mandiri menyatakan dukungan penuhnya terhadap 
pelaku industri, termasuk industri mode, untuk tetap produktif dan optimis di masa 
pandemi seperti saat ini. 
 
Dukungan JFW terhadap produktivitas pelaku industri mode dengan mengadakan peragaan 
busana tiap tahunnya, juga kompetisi, seperti Lomba Perancang Mode, dan memiliki 
program inkubasi Indonesia Fashion Forward (IFF) yang terdapat mentoring serta workshop 
di dalamnya. 
 
Salah satu bentuk yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam mendukung nasabahnya untuk 
tetap produktif adalah dengan membuka outlet Bank Mandiri Prioritas Bekasi yang berada 
di lantai 3 Menara Mandiri di Jl. Bulevar Ahmad Yani, Sektor KB No 001, Kota Summarecon 
Bekasi. 
 
“Selain bisa menggunakan aneka ruangan tertutup untuk meeting dengan klien, di Menara 
Mandiri Bekasi ini para nasabah juga bisa menggunakan ruangan outdoor yang dihiasi 
dengan taman,” ujar Trilaksito Singgih Hudanendra, Regional Chief Executive Officer 
IV/Jakarta 2. 
 
Dengan pembukaan outlet barunya ini, Bank Mandiri berharap bisa semakin tumbuh 
signifikan dan peluangnya dalam menjaga dan menambah nasabah dapat terealisasi. 
 
Kerja sama yang terjalin antara Jakarta Fashion Week dan Bank Mandiri sejatinya memiliki 
misi yang sama, yaitu mendukung produktivitas pelaku industri, terlebih di industri fashion 
Indonesia, dengan menyediakan wadah yang tepat untuk mereka. 
 
Seluruh show Jakarta Fashion Week 2022 dapat ditonton ulang di JFW.tv dan YouTube 
Jakarta Fashion Week. 
 
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 fashion ke arah internasional.   
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