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 “UNIQLO Meluncurkan Koleksi Sportswear Terbaru 
dengan Teknologi AIRism dan Dry Ex” 

Teknologi yang semakin menyempurnakan sportswear karena menyerap dan 

melepaskan keringat dengan cepat dan maksimal membuat olahraga 

menjadi semakin menyenangkan, nyaman dan mendorong gaya hidup yang 

lebih sehat. 

 

Jakarta, 5 April 2017 – UNIQLO hari ini mengumumkan peluncuran produk sportswear yang 

menghadirkan teknologi AIRism dan juga Dry Ex. Dua produk yang di highlight kali ini tentunya 

mempunyai kelebihan masing – masing yang menjadikannya berbeda dengan produk sportswear 

lainnya. Selain penggunaan material yang nyaman dan cepat kering, kesan stylish juga 

ditampilkan dalam koleksinya, sehingga membuatnya tidak hanya dapat digunakan untuk 

berolahraga, namun juga bisa dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Pakaian yang nyaman 

digunakan saat berolahraga pastinya jadi kebutuhan wajib, apalagi jika olahraga yang dilakukan 

adalah olahraga yang memiliki banyak gerakan dan membuat berkeringat.  

 

UNIQLO menunjukan kualitas yang dimiliki oleh sportswear-nya, dengan memberikan 

pengalaman menggunakan produk AIRism melalui kelas Zumba, sebuah olahraga yang 

menggabungkan gerakan aerobik dan dance. Disinilah teknologi AIRism dari UNIQLO 

menampilkan keunikan yang dimilikinya, meskipun Zumba memiliki gerakan yang energik dan 

menghasilkan banyak keringat, namun koleksi sportswear AIRism memiliki fitur cepat kering 

yang membuat olahraga semakin menyenangkan dan nyaman.  

 

Dalam acara kali ini, Kirana Larasati, juga berbagi pengalamannya ketika berolahraga dengan 

menggunakan koleksi sportswear dari UNIQLO, yaitu AIRism Seamless T-Shirt dan AIRism 

Seamless Legging untuk wanita. 

 

Diah Ayu Eka Aswidianti selaku Marketing/PR UNIQLO mengatakan “Rangkaian koleksi AIRism 

dalam pakaian olahraga wanita memiliki fitur yang tidak kalah menarik. Tekstur yang halus, 

dengan menggunakan teknologi seamless, dan material yang sangat ringan, menjadikannya 

nyaman digunakan untuk berolahraga, baik di dalam maupun luar ruangan. Kedepannya UNIQLO 

juga masih akan menyelanggarakan berbagai class session untuk membuktikan kualitas dari 

teknologi yang dimiliki oleh UNIQLO untuk koleksi sportswear, dimana produk yang dihadirkan 
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menjadi fungsional dan stylish, sehingga bisa digunakan untuk berolahraga dan kegiatan sehari-

hari. Apapun pilihan olahraga yang dilakukan, pilihan sportswear UNIQLO menjadi pilihan yang 

tepat” 

 

AIRism sendiri merupakan salah satu teknologi yang digunakan pada produk UNIQLO untuk 

koleksi sportswear. Material yang digunakan pada produk AIRism sangat ringan, cepat kering dan 

halus di tubuh, serta membuat penggunanya nyaman beraktifitas. Selain teknologi cepat kering, 

AIRism juga memiliki fitur anti bau dan anti apek, sehingga tidak menimbulkan bau tidak sedap 

ketika berolahraga. Desain seamless juga memiliki kelebihan tersendiri ketika bergesekan dengan 

kulit, sehingga tidak menimbulkan iritasi maupun rasa gatal.  

 

Selain koleksi sportswear AIRism untuk wanita, UNIQLO juga mengembangkan koleksi Dry EX 

untuk pakaian olahraga pria, yaitu Dry Ex Crew Neck T-shirt dan Dry Ex Knee Length Pants. Koleksi 

Dry Ex memiliki beberapa feature antara lain adalah teknologi pengering khusus, dimana 

meskipun pemakainya berkeringat, namun tetap merasa nyaman karena cepat kering. 

 

“Setiap koleksi UNIQLO Sports yang dihadirkan tentunya mengusung konsep “LifeWear” yang 

selama ini dimiliki UNIQLO. Sportswear ini tidak hanya mendukung kegiatan olahraga dari setiap 

konsumen kami, namun juga dapat digunakan dalam keseharian bagi mereka yang aktif, namun 

bisa merasa tetap nyaman dalam beraktifitas.” Tutup Diah Ayu Eka Aswidianti.  

 

 Untuk terhubung dengan UNIQLO secara lebih dekat, silahkan mengakses website UNIQLO 

Indonesia di www.uniqlo.com/id.  

 

##### 

Tentang Lifewear 

Busana yang berasal dari budaya Jepang yang menghargai kesederhanaan, kualitas terbaik, dan kelestarian. 
Didesain untuk saat ini dan dari waktu ke waktu.  LifeWear diciptakan dengan modern dan elegan untuk menjadi 
komponen gaya masing-masing individu. Bahkan untuk sebuah  kemeja yang sudah sempurna, tetap ingin dibuat 
lebih sempurna lagi. Desain sederhana yang menyembunyikan detail-detail modern dan dibuat dengan pemikiran 
yang dalam. Potongan dan bahan terbaik yang dibuat agar mudah didapatkan dengan harga terjangkau untuk 
semua orang. LifeWear merupakan pakaian yang terus diperbarui, memberikan kehangatan, lebih ringan, desain 
yang lebih baik, dan lebih nyaman untuk semua orang. 

 

Tentang UNIQLO dan Fast Retailing 

UNIQLO adalah merek pakaian milik fast Retailing Co, Ltd., sebuah perusahaan ritel global terkemuka dari Jepang 
yang mendesain, memproduksi dan menjual pakaian dibawah tujuh merek: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut 
Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory, dan UNIQLO. Dengan nilai penjualan global sekitar 1,7864 Triliun Yen 
untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Agustus 2016, (USD 17.31 milyar, dihitung dengan kurs pada akhir 
Agustus 2016, 1 US Dollar  = 103.2 Yen)  Fast Retailing merupakan salah satu perusahaan ritel pakaian terbesar di 
dunia, dan UNIQLO merupakan peritel spesialis utama di Jepang. 

 

 

http://www.uniqlo.com/id
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UNIQLO terus membuka toko berskala besar di beberapa kota dan lokasi penting di dunia, sebagai bagian dari 
upaya untuk memperkuat statusnya sebagai sebuah brand global. Saat ini UNIQLO memiliki lebih dari 1.800 toko 
di 18 pasar dunia : Jepang, Australia, Belgia, Kanada, China, Perancis, Jerman, HongKong, Indonesia, Malaysia, 
Filipina, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Inggris dan Amerika Serikat. Selain itu Grameen 
UNIQLO, suatu model bisnis sosial yang didirikan di Bangladesh pada bulan September 2010, sekarang beroperasi 
di Dhaka. UNIQLO beroperasi sebagai model bisnis yang terintegrasi dalam melakukan proses desain, produksi, 
pemasaran dan penjualan pakaian kasual berkualitas tinggi. Perusahaan ini berkeyakinan bahwa pakaian yang 
benar-benar baik haruslah nyaman dipakai, dengan desain yang universal, berkualitas tinggi dan cocok untuk 
siapapun yang memakainya.  

Seiring dengan komitmen perusahaan untuk changing clothes, changing conventional wisdom and change the 
world, Fast retailing berdedikasi untuk menciptakan pakaian berkualitas dengan nilai unik dan baru yang 
diharapkan mampu memperkaya kehidupan orang-orang dimanapun. Untuk informasi lebih lanjut tentang 
UNIQLO dan Fast Retailing, silahkan mengunjungi situs www.uniqlo.com dan www.fastretailing.com. 

 

Untuk informasi lebih lanjut dan press rack, hubungi:  

Lolo Sianipar.  

PIAR Consulting 

Telepon: +62 816 996007  

 

 

http://www.uniqlo.com/
http://www.fastretailing.com/

