
FITTING APPOINTMENT 

Everyone deserves a cloth that fits properly 

Setiap orang ingin terlihat pantas dan proporsional dalam berbusana. Modelines tidak 

hanya memberikan layanan jahit berkualitas, tetapi juga servis terbaik sejak awal Anda 

membuat janji pertemuan. 

Sehari setelah Anda menghubungi kami, tim Modelines akan menyesuaikan jadwal dan 

tempat pertemuan untuk mendampingi Anda menggali selera dan mewujudkan busana 

impian, bisa di kediaman Anda, di kantor, atau bahkan sambil menemani Anda 

bersantai di Café. 

Fitting Guides & Advice 

Menggunakan pakaian yang tepat sesuai dengan postur tubuh dan gaya berbusana, 

tentunya bisa membuat Anda tampil menarik dan percaya diri. Fitting penting 

dilakukan agar pakaian yang dibuat sesuai dengan bentuk tubuh Anda. Melalui proses 

ini, desainer bisa mengetahui apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan konsep 

busana yang diimpikan. 

Tentukan model busana pilihan Anda, bila perlu bawalah contoh gambar yang 

diinginkan. Utarakan ide-ide segar yang ada di kepala Anda, desainer dan tim konsultan 

kami akan mendengarkan dan mencatat segala keinginan tersebut. 

Pilih bahan dan warna untuk busana yang Anda inginkan. Modelines menyerahkan 

sepenuhnya kepada pemesan, Anda bisa menyediakan sendiri sesuai selera. Jika masih 

bingung dan tidak memiliki gambaran tentang bahan yang akan digunakan, desainer 

kami akan memandu dan memberikan masukan yang sesuai dengan kebutuhan 

tersebut. Kami pun tidak keberatan untuk mencarikannya untuk Anda. 

Proses fitting tentunya berkaitan dengan pengukuran. Desainer kami akan mengukur 

dan mencatat segala detailnya, mulai dari leher, bentuk tubuh dan lengan, panjang baju, 

hingga hal-hal lainnya yang akan memengaruhi hasil akhir busana—seperti sepatu apa 

yang akan dipadankan atau aksesori yang akan dikenakan. 

We Love to Help You Look Amazing 

Percayakan jahitan busana Anda pada Modelines. Desainer dan penjahit profesional 

kami akan bekerja sama dan mengoptimalkan kemampuannya untuk merealisasikan 

busana berkualitas premium, yang akan membuat Anda tampil berbeda dan luar biasa.   



Hubungi langsung customer service Modelines untuk membuat janji pertemuan dan 

melakukan proses fitting. Ide di tangan Anda, kami yang akan merealisasikannya! 

 

INTERESTED IN WORKING WITH US? 

 
Book an Appointment 

 


