
 
 

UNTUK SEGERA DISIARKAN 

 

REK AYO REK, MLAKU MLAKU NANG 
BELOWCEPEK.COM 

 

BelowCepek.com menyapa para smart shopper di Surabaya dengan wajah baru sekaligus 
memperkenalkan tampilan aplikasi smartphone yang semakin menambah kenyamanan berbelanja 

online bagi para pelanggan setianya. 
 
 

Surabaya, 25 Maret 2015  - Pada hari ini, Rabu, 25 Maret 2015, BelowCepek.com mengadakan acara 

lunch gathering bersama teman-teman media dari Surabaya, bertempat di De Boliva, Gubeng. Kota 

Pahlawan selalu memiliki arti yang lebih bagi BelowCepek.com, bukan hanya karena banyak 

pelanggan setianya yang berdomisili di sini namun kota ini juga merupakan salah satu kiblat fashion di 

Jawa Timur dan tidak jarang melahirkan inspirasi-inspirasi baru bagi BelowCepek.com. Oleh sebab itu, 

selain untuk bersilaturahmi, Riana Bismarak selaku CEO & Founder BelowCepek.com juga ingin 

berbagi inovasi-inovasi terbaru dan memperkenalkan lebih dalam lagi mengenai mudahnya berbelanja 

online di BelowCepek.com. 
 

BelowCepek.com sebuah toko online fashion yang dirintis sejak 2011 dengan konsep khusus menjual 

busana dan aksesoris untuk wanita dengan harga di bawah seratus ribu rupiah. Lahir dari sebuah visi 

yang sederhana untuk membuat para wanita Indonesia tampil fashionable dengan smart shopping, 

BelowCepek.com menjadi salah satu pionir bagi trend berbelanja online di tanah air dan yang 

membanggakannya lagi semua produk-produk yang dijual di online shop ini asli 100% buatan para 

pengrajin Indonesia. Saat ini BelowCepek.Com sudah menggandeng sekitar 70 pengrajin UKM untuk 

bekerjasama menghasilkan produk-produk lokal berkualitas dan apabila smart shopper ingin 

berbelanja secara offline untuk memilih busana secara langsung, mulai tanggal 24 Maret smart 

shopper bisa datang langsung ke toko BelowCepek.com di bilangan Panglima Polim, Jakarta Selatan. 
 

Toko online fashion yang memiliki konsep smart shopper ini menyediakan 2 (dua) tipe koleksi utama 

yaitu Office Look yang merupakan koleksi fashionable untuk busana kerja, dengan pilihan beragam 

yang akan menambah kepercayaan diri para wanita di Indonesia di tengah persaingan dunia pekerjaan 

yang menuntut kita untuk selalu tampil menawan. Lalu Smart and Casual, koleksi untuk busana 

sehari-hari yang nyaman dan cocok dengan iklim Indonesia, dengan ragam pilihan yang akan selalu 

membuat para wanita Indonesia tampil trendy di setiap kesempatan. Dan kategori lain yang tidak 

kalah menariknya yaitu Hijaber, BUSUI (untuk ibu menyusui) dan Kids (pakaian anak perempuan). 

 



“Insight yang menarik dari BelowCepek ini adalah, sering kali saat saya memposisikan diri saya sebagai 

pembeli yang sedang melihat tampilan baju di manequin atau di foto-foto para model luar yang 

terlalu ideal tersebut, saya merasa tidak begitu puas ketika mencoba baju tersebut. Karena seolah-

olah baju tersebut hanya diperuntukkan bagi mereka dengan postur seperti model luar negeri. Oleh 

sebab itu saya berkomitmen untuk model-model saya yang ada di website semuanya adalah wanita-

wanita Indonesia dengan postur selayaknya para wanita Indonesia agar para pembeli BelowCepek 

dapat merasa nyaman dan percaya diri karena postur para model ini tidak jauh berbeda dengan calon 

pembeli,” ujar Riana Bismarak. 
 

Seiring dengan perkembangan dunia online shopping di Indonesia, Riana Bismarak menyadari bahwa 

BelowCepek.com harus terus berinovasi secara smart dan kreatif untuk menambah kenyamanan 

pengalaman berbelanja online bagi para pelanggan setianya serta calon pelanggan baru. Salah satu 

langkahnya adalah memperbaharui tampilan di webstore utama serta memperluas pilihan akses bagi 

para smart shopper yang ingin berbelanja produk-produk BelowCepek.com kapan saja dan di mana 

saja melalui tampilan webstore BelowCepek yang mudah diakses di smart phone, serta kanal media 

sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan KakaoTalk untuk lebih dekat dengan para smart 

shopper. 
 

“Selain untuk bersilaturahmi dengan para smart shopper di Surabaya yang merupakan salah satu kota 

utama bagi pelanggan setia kami, BelowCepek.com juga ingin mengapresiasi para smart shopper di 

Surabaya dengan memperkenalkan lebih dalam lagi tampilan baru website kami yang semakin user-

friendly serta aplikasi smartphone BelowCepek.com yang akan menambah kemudahan dan 

kenyamanan dalam berbelanja online. Sehingga visi untuk membuat semua wanita Indonesia bisa 

tampil fashionable lewat smart shopping dan menggunakan produk yang 100% asli Indonesia dapat 

semakin cepat terwujud,” jelas Riana Bismarak.    

 
Untuk informasi lebih jauh lagi, para smart shopper dapat melihat di official webstore  

www.belowcepek.com atau social media kami di facebook fans page belowcepek.com, dan follow 

twitternya di @belowcepek, juga instagram @BelowCepekdotcom.  
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