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EUREKA MEMPERSEMBAHKAN ALL-WHITE COLLECTION UNTUK JAKARTA FASHION WEEK 2021: 

LOMBA PERANCANG AKSESORI 2020. 

 

Jakarta, 27 November 2020 – Menemani presentasi Lomba Perancang Aksesori pada tanggal 27th 

November 2020, EUREKA mempersembahkan kompilasi all-white look dari semua koleksi terdahulunya. 

 

Warna putih adalah sebuah warna klasik yang tidak ada matinya. Sebuah karakteristik warna yang 

membuat warna ini adalah pasangan sempurna untuk memberikan aksen lebih item-item yang 

dipasangkan dengannya. 

 

Warna ini telah menjadi sebuah signature dari brand EUREKA. Sejak berdirinya brand di awal 2019, warna 

putih telah menjadi platform untuk mengeksplorasi banyak detail handmade khas EUREKA serta motif 

batik yang beraneka ragam. Secara sempurna warna putih menggambarkan sophistication dari pakaian 

siap-pakai yang EUREKA peruntukan untuk wanita modern. 

 

All-White Collection EUREKA secara special di padupadankan untuk Lomba Perancang Aksesori 2020. 

Look yang di presentasikan pada koleksi ini merupakan kompilasi dari koleksi-koleksi EUREKA yaitu: 

Cherish, Aroha, Rintik, Kerling, and Modern Gypsy Collection. EUREKA mempercayai bahwa pemilihan 

warna dan padu-padan All-White ini akan memberikan highlight kepada aksesoris para finalis Lomba 

Perancang Aksesori 2020 di Jakarta Fashion Week 2021. 

 

Presentasi Lomba Perancang Aksesori 2020 serta All-White collection dari EUREKA akan ditampilkan 

secara LIVE streaming via https://www.jfw.tv/ pada hari Sabtu, 28th November 2020 pukul 16.00 WIB. 

 

Tentang EUREKA 

EUREKA adalah label busana wanita yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Sebagai produk Indonesia, 

EUREKA ingin menjelajah beragam kreativitas dalam pembuatan batik tradisional, baik bahan baku, motif, 

maupun sentuhan tambahan yang unik. Setiap tekstil motif koleksi EUREKA menggunakan proses batik 

cap, tulis serta hand print. Namun inspirasi dibalik pilihan motif di setiap koleksi beragam. Menyampaikan 

kisah yang unik dibalik  

setiap desainnya. 

 

EUREKA bertujuan untuk menghadirkan desain yang anggun dan fungsional, didedikasikan untuk 

individu-individu feminin dan berani yang mengapresiasi kearifan lokal, proses pembuatan dan seni 

buatan tangan. 

 

Tentang Desainer 

Setelah berhasil memenangkan kompetisi bergengsi selama dua tahun berturut-turut, yaitu HARPER’s 

BAZAAR Asia NewGen Fashion Award 2019 dan Lomba Perancang Mode di Jakarta Fashion Week 2019, 

Frederika Cynthia telah menjadi salah satu nama baru Indonesia yang menjanjikan di kalangan perancang 

busana Asia. Keluar sebagai juara favorit di ajang kompetisi bergengsi Indonesia Fashion Week yaitu 

IYFDC 2019 – Frederika juga adalah seorang member keanggotaan APPMI YOUNGGEN bersama dengan 

https://www.jfw.tv/


desainer-desainer muda tanah air lainnya. Setelah mendapatkan gelar dalam bidang fashion dengan First 

Class Honors dari LASALLE College of the Arts Singapura, Frederika bertujuan untuk mengembangkan 

kegemarannya pada desain busana di tanah kelahirannya, Indonesia. Kecintaannya pada proses 

pembuatan batik yang ia rasakan sejak kecil mendorongnya untuk mendirikan labelnya sendiri - EUREKA. 

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi info@eurekaofficial.com atau +62 8119917179. 
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