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“FROM Tokyo to Bandung, Hari Ini Toko UNIQLO di 23 Paskal Bandung 
Mulai Beroperasi”   

 

Bandung, 19 Mei 2017 – Hari ini, Toko UNIQLO yang kesebelas di 23 Paskal Shopping Center Lt.2, Paskal Hyper 

Square, Jl. Pasir Kaliki No. 25-27, resmi beroperasi. Dalam pembukaan kali ini, ada sekitar 250 warga bandung 

yang mengantri sedari pagi lantaran antusias dengan kehadiran UNIQLO di Bandung.  

 

Dalam pembukaan hari ini, Perwakilan UNIQLO Indonesia, Tanaka Michiaki, memimpin ceremonial 

pengguntingan pita, yang menandakan toko UNIQLO di Bandung ini resmi dibuka untuk umum. Dalam ceremony 

tersebut, turut juga hadir Yura Yunita dan Ringgo Agus Rahman, 2 orang pekerja seni yang sudah dikenal luas 

dan menginspirasi warga kota Bandung. Turut hadir juga, Yudi Andhika, seniman lokal Bandung and Sejiwa café, 

keduanya merupakan local collaborator yang bekerja sama dengan UNIQLO dalam pembukaan toko UNIQLO di 

Bandung.  

 

(Yura Yunita) yang hadir dalam acara tersebut menyebutkan, bahwa UNIQLO menjadi pilihan berbusana yang 

menarik bagi dirinya. Aku sangat terinspirasi dengan budaya Jepang, dimana mereka selalu mengutamakan 

kualitas dan perfection dalam setiap produk yang dihasilkan oleh UNIQLO. Itulah sebabnya aku seneng banget 

ketika diajak kerjasama dengan UNIQLO, karena pada dasarnya aku sendiri adalah pecinta baju – baju dari 

UNIQLO yang stylish, nyaman digunakan dan juga function-able.”  

 

Selain itu, (RInggo Agus Rahman) turut mengungkapkan rasa cintanya terhadap brand UNIQLO. “Aku tuh amazed 

dengan banyaknya pilihan yang ada di UNIQLO Indonesia. Semua produk UNIQLO ada untuk anak-anak, wanita 

dan pria ada disini, pas banget untuk aku, Sabai dan Bjorka. Apalagi harganya sangat reasonable dan 

kualitasnya tidak perlu diragukan lagi.”  

 

Lebih lanjut, promo yang dihadirkan untuk mengapresiasi warga Bandung yang cinta dengan produk UNIQLO 

juga dibuktikan dengan adanya voucher cashback yang disediakan senilai total 1 Milyar Rupiah. Voucher 

tersebut bisa didapatkan dengan menukarkan struk pembelanjaan senilai minimal 500 ribu Rupiah, di booth – 

booth yang sudah disiapkan. Persediaan voucher cashback ini sangat terbatas, dan masyarakat Bandung terlihat 

sangat antusias dalam promo – promo yang dihadirkan oleh UNIQLO. 

 

Untuk terhubung dengan UNIQLO secara lebih dekat, silahkan mengakses microsite Uniqlo 23Paskal Bandung: 

www.fromtokyotobandung.com dan website UNIQLO Indonesia di www.uniqlo.com/id.  
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Te nt ang  Li fe we ar  

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. 

 

Te nt ang  UNIQLO dan F ast  Re t ai l ing  

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, Theor y, 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. 

 

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/

