
Sekilas tentano UBS Gold, pabrik perhiasan emas dan loqam mulia vanq terdepan di
lndonesia telah berkarua selama 37 tahun untuk market lndonesia dan international di s
benua.

Berdiri tahun 198'1 di Surabaya, PT. UBS dikenal sebagai UBS, Pusat Emas Model Baru atau
UBS Gold yang Terbaik, Terlengkap & Terpercaya di kalangan industri dan para pebisnis
perhiasan emas di lndonesia dan dunia selama 37 tahun. Perhiasan emas UBS tersedia di
toko-toko perhiasan di lndonesia dan dieksporke mancanegara.Di tahun 2017lalu, UBS Gold
berhasil mendapatkan penghargaan sebagai 20 bintang perusahaan lndonesia berkelas dunia
yaitu yaitu lndonesia's Emerging World-Class Brands "20 Rising Global Stars" oleh Forbes
lndonesia. Dan di tahun 2018, UBS Gold berhasil masuk sebagai 250 Original lndonesia Brand
Favorite untuk kategori Logam Mulia oleh majalah bisnis SWA. Logam Mulia UBS Gold resmi
tersedia di kantor-kantor Pegadaian seluruh lndonesia. Selain perhiasan emas UBS GOLD
tersedia di toko-toko emas, juga tersedia di website online shopping UBSLifestyle.com

UBS Gold sebaqai Pemeqana Resmi Lisensi Disnev untuk Perhiasan Emas & Loqam
Mulia satu-satunva di lndonesia

Pada bulan Mei2017, UBS Gold mengumumkan kolaborasi terbaru bersama Disney lndonesia
sebagai pemegang resmi lisensi Disney untuk perhiasan emas satu-satunya di lndonesia.
Perhiasan emas dan logam mulia UBS Gold hadir dengan karakter-karakter terkenal Disney
seperti Mickey Mouse & friends, Disney Princess, Frozen dan Tsum{sum untuk menciptakan
memori dan ikatan hati yang kuat antar keluarga karena beberapa generasi telah tumbuh dan
bahagia bersama karakter-karakter Disney favorit lewat fllm, buku dan taman bermain
Disneyland. Sehingga memori dan ikatan hati diterjemahkan oleh UBS Gold dalam bentuk
perhrasan emas dan logam mulia yang fun, mewah dan bernilai abadi
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dikolaborasikan dengan karakter dan nilai Mickey Mouse untuk menciptakan kolekst perr asar
emas avant-garde yang bernilai masterpiece.

Warna .' Kuning Emas sebagai lambang melambangkan ulang tahun Mickey 90th yang
merupakan kebahagiaan dan umur panjang dan Hitam Swarovski Zirconia sebagai lambang
warna Mickey yang True Original dimana awalnya Mickey Mouse lahir dari warna hitam putih.

Style : Kemewahan bentuk perhiasan kerajaan Majapahit yaitu seperti kalung tumpuk, bangle
besar emas, anting wayang, hiasan kepala dengan sentuhan Hidden Mickey atau bentuk kepala
Mickey yang menjadi ornamen penting dalam perhiasan melambangkan otoritas Raja karena
Mickey selain adalah karakter Disney pertama juga Mickey berjiwa sebagai pemimpin.

Final Look On Runway .' Tampilan akhir di runway Jakarta Fashion Week, UBS GOLD
menggandeng Carendelano, celebrity fashion stylist yang juga brand ambassador dari UBS
Gold untuk menciptakan gaya bersama dengan fashion designer Yosep Sinudarsono. Warna
hitam dipilih sebagai inspirasi Mickey Mouse sesuai warna tubuh Mickey Mouse. Garis-garis
rancangan baju Yosep yang modern dan feminin sangat cocok dengan konsep kemewahan
kerajaan dengan twist kekinian.

Show Kedua :
Disnev & UBS Gold "Evolution Of Fun" Q6 akoher 2alBt
UBS GOLD presents Carendelano with Yosafat Dwi Kurniawan, AMOTSYAMSURIMTJDA &
Wlsen Willim
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sejak masa kanak-kanak. Memori bahagia yang tak terlupakan dalam hidup walaupun kita telah
menjadi dewasa. Dalam kehidupan dewasa yang sibuk dan penuh tekanan, selalu ada waktu
untuk membuka kembali kotak memori kenangan yang Indah bersama Mickey Mouse Dan
sekarang, kesenangan dari kenangan Disney berkembang & berubah menjadi pernyataan
fashion dengan perhiasan emas Disney yang modis dan berharga dari UBS Gold.

Story On The Show; Visualisasi drama transisi dari seorang anak kecil, ke remaja hingga
menjadi dewasa untuk menunjukan Evolution Of Fun bersama Disney Mickey Mouse yang
diterjemahkan dengan perhiasan emas UBS GOLD. Dibuka dengan suasana kota besar
gambaran kesibukan dan tekanan sebagai dewasa sehingga semua memori indah bersama
Mickey hanya tinggal didalam kotak besar kuning raksasa. Tiba-tiba muncul seorang anak kecil
yang berjalan bahagia menuju ke kotak memori dan terbukalah kotak memori menampilkan
keajaiaban Disney Mickey Mouse bersama perhiasan emas UBS GOLD. Kemudian terjadilah
transisi remaja yaitu penyanyi Chloe X . Saksikan kelanjutan ceritanya di show Disnev & :JBS
Gold "Evolution Of Fun"(26 Oktober 2018)

Warna.'Warna material emas Putih, Kuning dan Rose Gold dipadukan dengan finisihing Warna
warni seperi merah, biru, kuning dan hitam untuk memberikan tampilan yang fun.

Style : Urban Glam yang modern dan playful untuk Day and Night dengan perhiasan emas
terinspirasi bentuk siluet dan gaya fashion dari Mickey Mouse dan Minnie Mouse dengan
bentuk chunky dengan rantai besar serta statement big ornamen tampil sebagai kalung,
gelang. anting dan mahkota.

Final Look On Runway ; UBS GOLD menggandeng Carendelano, celebrity fashion stylist
yang iuga brand ambassador dari UBS Gold untuk menciptakan gaya bersama dengan fashion
ies'gier Vosafat Divi Kurniawan, AMOTSYAMSURIMUDA & Wilsen Willim. Gaya Evolution Or
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