
Belajar dari This Is April, Brand Lokal yang Berhasil Go International 

Berdiri sejak 2012, brand This Is April pasti tidak lagi asing di telinga kalian. Sukses mendirikan 

70 gerai di seluruh Indonesia, brand yang mengawali penjualan produknya secara online ini 

berhasil melebarkan sayapnya dengan membuka gerai di Malaysia. 

Brand This Is April yang tidak pernah luput untuk  mengikuti tren dan selalu nyaman dipakai ini 

dikabarkan akan membuka gerai di Singapura, Vietnam dan Brunei. Tidak hanya nyaman, 

produk dari This Is April sangat mudah untuk di mix and match dan juga menyuguhi harga yang 

affordable. Situs resmi This Is April menyatakan bahwa brand tersebut telah sukses mendirikan 

70 gerai yang tersebar luas di Indonesia, dan 1 gerai yang didirikan di Sunway Pyramid LG1-80, 

Malaysia.  
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Melansir dari Kompas Lifestyle, alasan pendiri brand This Is April, Maria Anggraini,  membuka 

toko di negara tetangga adalah karena banyak pemesanan online yang berasal dari negara-negara 

tersebut. Jasmine yang menduduki posisi Marketing Communications Manager juga mengaku 

bahwa gerai This Is April yang berlokasi di Batam juga mendatangkan konsumer dari Malaysia 

dan Singapura. 

Bisnis fashion memang dipercaya sebagai salah satu bidang usaha yang sangat menjanjikan. 

Tentu saja, seperti yang kalian lihat dan sadari, setiap hari pasti ada aja orang yang membeli 

baju, tas hingga sepatu dengan range harga yang beragam. Ditambah lagi, kita juga hidup dalam 

era dimana teknologi sangat berperan untuk membantu seluruh sendi-sendi kehidupan. Dengan 

dukungan teknologi yang semakin canggih setiap waktunya, kalian diberikan kemudahan untuk 



berbisnis: salah satunya adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan bisnis 

kalian. Begitu pula yang dilakukan oleh This Is April, kalian bisa menemukan brand tersebut di 

Instagram, Facebook, Youtube hingga Tiktok. Selain itu, kalian juga bisa membeli produk 

mereka pada webstore kesayangan kalian. Sebut saja Shopee, Tokopedia, Blibli dan Lazada. 
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Namun, apa sih yang kira-kira membuat konsumen tidak bosan untuk membeli pakaian di This Is 

April sampai nama ini tersebar di semua platform dan diketahui orang banyak? 

Terra Istinara, konsumer setia brand This Is April mengaku percaya bahwa brand tersebut 

menyiapkan konsep dan ciri khas secara matang. Brand ini juga berhasil menonjolkan apa yang 

menarik dari dirinya – seperti yang sudah disebutkan di atas, This Is April menawarkan desain 

yang simple, namun tidak pernah absen untuk  mengikuti tren. This Is April juga selalu nyaman 

untuk dipakai, mudah untuk di mix and match dan pastinya menyuguhi harga yang terjangkau. 

Nah, kemudahan untuk padu padan yang menjadi ciri brand ini lah yang sukses menjadi jawaban 

dibalik pertanyaan mengapa This Is April mampu memiliki pasar yang luas.  

"Mulai dari remaja sampai ibu muda masih bisa pakai. Yang berhijab pun bisa pakai karena rata-

rata modelnya memang loose, jadi tinggal tambahkan hijab saja," tutur Maria Anggraini.  

Menurut Terra, hal ini memang tidak dapat disangkal. Ketika Terra Istinara memasuki gerai This 

Is April pada mall terdekat bersama sang ibu, mereka berdua mampu menikmati desain yang 

ditawarkan oleh This Is April.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


