
 
 
 
 

EKSPRESIKAN KEUNIKAN PRIBADI LEWAT 

RAGAM KOLEKSI BLANIK.COM 

Situs blanik.com hadir dengan konsep yang melihat kecantikan dari keunikan 

berekspresi dari setiap pribadi, sebuah brand fashion yang menyemangati para 

wanita Indonesia untuk tampil dengan gaya sendiri. 

 

Jakarta, 19 April 2016 – Pada hari ini, Blanik, sebuah brand fashion lokal yang menjunjung 

keunikan dari setiap pribadi wanita, melangsungkan peluncuran situs www.blanik.com lewat 

sebuah event bertajuk YOUniquely Blanik.  

Brand Blanik sendiri lahir dari visi Sugianto E. Sartono, Creative Director Blanik, yang melihat 

perkembangan dalam dunia fashion berbanding terbalik dengan kebebasan berekspresi yang 

seharusnya dimiliki oleh para wanita masa kini. “Saya pribadi berharap peluncuran Blanik.com 

ini dapat menjadi milestone dalam gerakan sosial fashion Indonesia yang mendukung para 

wanita Indonesia yang dianugerahi kecantikan dan keunikan lebih percaya diri mengekspresikan 

gaya signature pribadinya. Hal ini yang selalu menjadi prinsip saya setiap kali saya mendesain 

koleksi yang dihadirkan oleh Blanik. Ke depannya, saya berharap ragam koleksi Blanik ini dapat 

semakin tersebar luas secara daring sehingga semakin banyak wanita Indonesia bisa tertular 

semangat YOUniquely Blanik,” tutup Sugi. Sugi sendiri sudah berkecimpung di dunia fashion 

dan produksi garmen selama lebih dari 12 tahun. 

Fast fashion saat ini menjadi trend industri fashion, diprakarsai banyaknya brand-brand retail 

yang mendunia. Pada dasarnya, model bisnis Fast Fashion ini menghadirkan pilihan busana siap 

pakai dalam jumlah yang besar, harga terjangkau dalam siklus yang singkat. Hal ini akhirnya 

memberi akses kepada semua orang untuk dapat tampil bergaya up to date. Namun, trend ini 

juga membawa sebuah dampak lain, yaitu keseragaman gaya berbusana. Hal inilah yang dilihat 

oleh Blanik sebagai sebuah kesempatan emas, kesempatan untuk mengembalikan keunikan 

berekspresi lewat busana sesuai dengan selera dan gaya masing-masing pribadi. 

Blanik, hadir dengan beragam pilihan koleksi unik bagi wanita yang bisa digunakan untuk segala 

keadaan, baik formal maupun santai. Semua produk Blanik diproduksi di Indonesia sehingga 

dapat dibanggakan sebagai produk anak bangsa.   

http://www.blanik.com/


 
 
 
 

Turut hadir untuk mendukung acara Blanik ini, Kelly Tandiono, super model Indonesia yang 

telah mendunia dan juga mentor di salah satu acara realiti pencarian bakat model bertaraf 

internasional. 

“Saya percaya pada dasarnya semua wanita itu terlahir cantik dan unik. Seiring waktu, trend 

global fast fashion seringkali membuat kita terbawa arus , kita lupa dengan aturan utama tampil 

cantik percaya diri, yaitu nyaman selaras dengan keunikan pribadi kita masing-masing. 

Semangat ini yang coba ditularkan oleh Blanik. Stay up-to-date dengan trend fashion yang 

sedang berlansung, tanpa didikte hingga mengorbankan kebebasan berekspresi pribadi. 

Percaya deh, dari sekian banyak pengalaman yang saya jalani mulai dari menjadi model hingga 

menjadi mentor, modal utama dari kecantikan wanita itu adalah keunikan pribadi yang telah 

dianugerahkan oleh Tuhan, embrace it,” ucap Kelly Tandiono.  

Lewat visinya ini, Blanik juga menyadari bahwa untuk menyebar-luaskan semangat YOUniquely 

Blanik ke khalayak yang lebih luas di era digital ini diperlukan sebuah brand presence secara 

daring. Hal ini sudah dimulai Blanik lewat kerjasamanya dengan salah satu situs online shop 

fashion terdepan di Indonesia, Zalora.com dan hasilnya sangat memuaskan. Berlandaskan  

keberhasilan tersebut, memasuki tahun 2016 ini, Blanik memilih untuk melebarkan sayapnya 

dengan meluncurkan situs brand sendiri, www.blanik.com. 

Untuk informasi dan koleksi lengkap silakan mengunjungi www.blanik.com 
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