HOUSE OF IOCO MENCIPTAKAN.
HOUSE OF IOCO DESAIN.
HOUSE OF IOCO FASHION!
House of IOCO adalah rumah mode yang berbasis di Bali dengan desainer
ternama yang membawa pengalamanya di Eropa untuk iklim tropis Bali dan
budayanya yang unik.
Didirikan di Bali 20 tahun yang lalu, IOCO berkembang menjadi HOUSE dari
IOCO dengan tim manajemen baru, misi dan visi untuk industri fashion di
Bali dan sekitarnya. Monica Ku, bersama-sama dengan suaminya Eric Guth,
mengambil alih kepemimpinan bisnis pada awal tahun 2014.
Monica lulus pada tahun 2007 dari Central Saint Martins, London, salah
satu pusat edukasi terkemuka di dunia untuk pendidikan seni dan desain.
Dia kemudian bekerja dengan Emilio de la Morena di London dan dengan
pengusaha kecil rumah mode maha gaya di Paris.
Monica dan Eric telah menambahkan dorongan baru untuk bisnis keluarga
ini yang mulanya didirikan oleh ibunya, Agnes, dua puluh tahun yang lalu,
mereka memperluas koleksi – koleksinya dan mengembangkan pangsa
pasar baru di Australia, Asia, dan Eropa.
Kreasi dari House of IOCO ini cocok untuk acara-acara santai di siang hari
ataupun acara di malam hari. Cetakan pola pola kami yang berkualitas dan
detail-detail aplikasi kerajinan tangan yang unik dan mencerminkan
keindahan alam Indonesia, seperti halnya topi, ikat pinggang, tas dan
sepatu.
Potongan produk yang bersih, murni dan perhatian terhadap detail yang
tak tertandingi dengan penyelesaian jahitan tangan adalah nilai dagang dari
setiap produk pakaian dan aksesori yang dibuat oleh House of IOCO.
Kreativitas kesenian, hubungan dengan para pelanggan yang kuat, dan
fokus pada kualitas adalah tiga unsur utama filosopi HOUSE of IOCO ini.
House of IOCO bertujuan untuk menjadi perusahaan fashion dengan
kerajinan tangan yang diakui secara nasional yang mencakup semua aspek
fashion desain, manufaktur dan ritel. Kami ingin reputasi kami berdiri di atas
keunggulan, responsif dan kreativitas pada setiap tingkat perusahaan.
RUMAH IOCO berfokus membangun lima merek inti, yang dikenal sebagai
IOCO, ONLY by IOCO, SOOK, Mistinguett dan Monica Ku dengan semua
desain yang dibuat khusus. House of IOCO akan memproduksi semua
koleksinya di Pabrik IOCO dan mengelola 6 jaringan ritel di Bali.
Berikut kisaran koleksi House of IOCO, masing-masing dengan kepribadian
dan gaya mereka sendiri:

www.house-of-ioco.com

IOCO - Koleksi unggulan kami yang memproduksi busana unik untuk pria
dan wanita dengan menggunakan kain linen yang ringan yang sangat
mendukung musim panas. Pakaian dan aksesoris IOCO langsung dikenali
dari cuttingnya yang tulen, finishing yang indah, desain terbaru dan kain
dengan material alami yang indah.
ONLY by IOCO - Untuk keduanya, pria dan wanita, koleksi ini dibuat untuk
berbagai kesempatan, menggabungkan kain linen yang ringan dengan
berbagai kain material alami lainnya dengan kualitas terbaik, katun yang
langka. Koleksi ini mempunyai karakter manipulasi kain, menciptakan
tekstur yang unik, printing, transparansi dan warna.
SOOK – Adalah yang termuda dari rumah mode House of IOCO, di mana
muncul bakat bakat muda Indonesia untuk menjadi kreatif di studio desain
di bawah bimbingan tim kami. Sook adalah modern, terkadang avant-garde.
Bermain dengan berbagai ragam kain, warna dan tekstur, dan menonjolkan
inspirasi karya tambal sulam, koleksi ini adalah segalanya tentang kesan
pertama.
Mistinguett - Dipengaruhi oleh suasana romantis dan glamerous dari Paris,
Prancis pada tahun 1920 dan ide kreatif yang bertautan , fashion, seni dan
patung, puisi dan teater, Mistinguett adalah 'Kupu-Kupu Malam'. Koleksi
abad ke-21 ini sangat bermain dengan transparansi, pola warna-warni,
sutra, mutiara, mousseline dan bordir, yang membawa gaya ke tempattempat eksklusif di seluruh dunia.
Monica Ku - Ini adalah seni sebagai mana juga fashion. Ini adalah koleksi
mahagaya designer kami yang paling pribadi dan ultra-terbatas jumlahnya.
Monica Ku menyimpan taman rahasia di mana ia menguraikan kreasi dan
penemuan terbarunya tanpa tenggat waktu dan tanpa pedoman. Kerajinan
tangan menggunakan kain dan bahan yang sangat halus, barang-barang ini
dibuat khusus sesuai pesanan klien kami.

www.house-of-ioco.com

Koleksi tersedia di semua enam toko House of IOCO di Bali.

SUNSET ROAD
House of IOCO - Jl. Sunset Road No. 88
Seminyak - Bali
t : (+62) 361-8475 829

SANUR
IOCO - Jl. Danau Tamblingan No.138.
Sanur – Bali
t : (+62) 361-282 646

UBUD ROYAL PALACE
IOCO - Kompleks Galeria Menara Ubud
Block 1 - 4
Ubud - Bali
t : (+62) 361-978 549

KUTA SQUARE
Sook - Kuta Square Block D1 - A # 1 - 3
Jl. Pantai Kuta
Kuta-Bali
t : (+62) 361-753 830 / 7667 285

NUSA DUA GRAND HYATT
IOCO - Arcade Grand Hyatt Hotel
Nusa Dua - Bali
t : (+62) 361-771 954

SEMINYAK OBEROI
IOCO - Jl. Raya Basangkasa No. 9B
Seminyak - Bali
t : (+62) 361-734 735

www.house-of-ioco.com

