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: Fashion Show For Charity Night
: Hotel Mercure
: 5 sep
: nanang / wawan

Untuk membantu masyarakat korban gempa di bantul / maka selasa kemaren /
hotel mercure bekerjasama dengan 5 designer ternama yogyakarta yakni / Nita Azhar /
Afif Sakur / Rahmadhani / Lia Mustafa dan batik Ardiyanto / mengadakan acara fashion
show yang bertajuk “ Fashion Show For Charity Night” //
Visual Veshion show
Acara yang menampilkan para model Finalis Indonesia dan Indonesia Club ini / di
hadiri oleh para pengusaha-pengusaha sukses yang ada di jogjakarta dan sekitarnya //
Tampak hadir dalam acara ini Bantul Drs. Idham Samawi beserta Ibu //
Acara ini juga melelang busana para di desainer ternama kota yogyakarta / hasil
pelelangan ini 100 persen akan di sumbangkan untuk membantu korban gempa di bentul
// Salah satu busana yang di lelang adalah rancangan dari Nita Azhar yang di rancang
khusus untuk mis jepang Sajiho Miciko / saat berkunjung ke Jogjakarta waktu lalau / dan
busana yang bertema wayang beber ini laku terjual dengan nilai 10 juta // Sementara itu
busana batik rancangan Afif Takur terjual senilai 5,5 juta rupiah //
Selain melelang beberapa busana / acara ini juga melelang raket tennis bupati
bantul yang terjual senilai 20 juta / sementara itu tas dan sepatu GKR hemas yang di
lelang / terjual seniali 15 juta rupiah // Sedangkan tas kulitnya Srisultan HB X yang telah
10 tahun di pakai / dalam pelelangan ini terjual senilai 40 juta rupiah //
Hasil keseluruhan dari pelelangan busana dari para desainer dan barang barang ini
mencapai 111.742.500 juta / yang langsung di serahkan oleh GM. Grend Mercure /
Xavier Cappelut kepada bupati bantul Drs. Idham Samawi //Acara ini juga di meriahkan
oleh Trie Utami / Anjar Afi dan Pangki Suwito //
Diharapkan dengan acara ini dapat menjalin rasa solidaritas serta lebih mengetuk
hati para dermawan untuk selalu peduli pada masyarakat yang terkena musibah di
bantul//
Tim Akj melaporkan //
NB : Dibanyakin visual fashion show dan pelelangan

News reader : fashion show dan pelelangan
Untuk membantu masyarakat korban gempa di bantul / 5 designer ternama yogyakarta
yakni / Nita Azhar / Afif Sakur / Rahmadhani / Lia Mustafa dan batik Ardiyanto /
mengadakan acara fashion show yang bertajuk “ Fashion Show For Charity Night” //
Hasil keseluruhan dari pelelangan busana dan barang / mencapai 111.742.500 juta / yang
langsung di serahkan oleh GM. Grend Mercure / Xavier Cappelut kepada bupati bantul
Drs. Idham Samawi ///

