WEDDING SHOES
Dibagi menjadi 3 custom :

1. Custom Basic
Model sepatu untuk custom basic tergolong lebih simpel dan material payetannya terdiri
dari susunan mutiara. Custom Basic tidak bisa di custom warna, hanya bisa di buat dengan
warna yang sudah tersedia.
Contoh: Sekar, Alluna, Shena, Valla

2. Custom Deluxe
Untuk custom deluxe material sepatunya terdiri dari kristal ceko dan susunan mutiara.
Kebanyakan Custom deluxe menggunakan bordiran sebagai bahan dasar sepatunya. Custom
deluxe juga belum bisa di custom warna hanya bisa di buat sesuai dengan warna yang sudah
tersedia.
Contoh : Vishia, Navia, Elshada

3. Custom Luxury
Desain untuk custom luxury biasanya lebih rumit dan elegant, kelebihan custom luxury dari
yang lainnya terletak pada material payetannya terdiri dari kristal swarovsky dan mutiara air
tawar. Custom luxury bisa di custom warna sesuai dengan permintaan klien.
Contoh : Sheza, Cataluna, Dwihanda, Thiana, Lamiya

PENGERJAAN DAN PEMBUATAN
Estimasi pembuatan untuk sepatu weddiing 1 sampai 1,5 bulan. Waktu pengerjaan bisa
lebih jika ada permintaan khusus dari klien, Contoh Req warna yang belum pernah kita buat
sebelumnya.

CUSTOM :
1. Tinggi Heels : 2.3.5.7.9.10.12
Untuk harga heels 2 cm sama dengan heels 3 dan 5 cm
2. Bentuk Heels : Balok dan Runcing
3. Warna : Bisa di request dengan warna yang sudah tersedia
Khusus untuk custom luxury bisa req warna sesuai dengan permintaan klien.
4. Model sepatu
Selop, Sepatu dengan tali Atau Pentopel
Model pentopel hanya tersedia di custom deluxe dan luxury.
5.Model dan Warna Payet
Penambahan material payetan akan di kenakan additional cost Rp 200.000-300.000 atau
naik custom. Untuk custom luxury free
Semua custom bisa req warna payetan, cth : sepatu hitam payetan di mix dengan goldatau
silver
6. Bentuk Mukaan sepatu : V dan U
BENTUK V

BENTUK U

6.Platform
Platform di buat khusus untuk heels 9.10.dan 12 cm.
9 cm = 1cm.
10 cm = 1-2cm 12cm = 2-3cm
PLATFORM TERPISAH

PLATFORM NYATU

7.Ankle Strap ( Tali pergelangan)
Jenis Ankle strap :
a . Tutup Tumit
Ankle strap tutup tumit bisa menggunakan tali pergelangan yang mengikat di kaki bisa
juga hanya bagian tutupnya saja. Untuk penambahan pita di bagian belakang akan di
kenakan additional cost Rp.300.000.

b. Strap Depan

c. Strap Karet Elastis

D. Sling Back

Untuk strap ini kurang di sarankan karna untuk pemakaian jangka panjang ankle strap
dengan model ini akan mudah longgar dan tidak mengunci kaki.

BAHAN DASAR SEPATU
1. Bahan Chantily :
Bahan chantily tersedia dibanyak warna, klien bisa memilih warna sesuai dengan permintaan (warna
yang sudah pernah kita buat sebelumnya) cth : sekar req warna abu. Khusus untuk custom luxury
bisa di req semua warna termasuk warna yang belum kita buat sebelumnya. Cth addena luxury req
di buat warna sage.

2.Bahan Bordir
Sepatu dengan bahan bordir bisa di request warna ( Warna yang sudah pernah kita buat
sebelumnya)
Custom Basic : Alluna
Custom Deluxe : Vishia, Felsha, Navya, Azzalea, Elshada,
Custom Luxury: Lamiya, Alluna

3.Bahan Brokat
Untuk bahan brokat pilihan warnanya hanya bisa dipilih dari bahan yang sudah tersedia.
Custom Basic :
- Valla ( bindu samtani ) pink , abu, silver, beige, white, ungu,creme
- Aline : Putih
Custom Deluxe
- Marine : Gold White, Dusty Pink
Custom Luxury :
- Liera : Dusty Pink

4. Tile Polos
Tile polos tersedia di banyak warna klien bisa memilih warna sesuai dengan permintaan
(warna yang sudah pernah kita buat sebelumnya). Khusus untuk custom luxury bisa di buat
semua warna termasuk warna yang belum dibuat sebelumnya. Cth Sezha warna mint .

Note :
Sepatu yang di buat dengan bahan chantily juga bisa diganti dengan tile polos, begitupun
juga sebaliknya.

SIZE
Untuk size sepatu bridal kebanyakan menggunakan size normal, atau size yang biasa
digunakan sehari hari. Bentuk dan tinggi heels mempengaruhi size sepatu.Jika tinggi heels
9-12 cm di sarankan up satu size dari size normal. Klien yang memiliki bagian punggung kaki
lebar disarankan untuk menggunakan sepatu yang bagian punggung kakinya berbentuk V
karna lebih membackup kaki.

PEMESANAN
Hal hal yang di perhatikan sebelum terima pesanan :
A. Deadline Pemakaian dan Domisili
Minimal 3 minggu sebelum pemakaian (Khusus untuk daerah jabodetabek) .Untuk Klien
yang berasal dari luar kota minimal order satu bulan sebelum pemakaian.
B. Pilihan Model sepatu
Pemesanan sepatu yang bahannya sudah tersedia bisa di konfirmasi dengan deadline satu
bulan. Untuk sepatu yang harus di buatkan bordir, permintaan warna khusus atau d buat
dengan bentuk yang belum pernah kita buat sebelumnya di janjikan di proses 1. 5 bulan
pengerjaan.

Format Order
Untuk pemesanan lebih lanjut, silahkan baca dan isi format order di bawah ini terlebih
dahulu :
Term dan Condition :
1.Format di isi dengan lengkap dan benar, untuk format yang tidak di isi dengan lengkap
akan di proses sesuai dengan format yang sudah kami terima.
2 Perubahan data pemesanan 3 hari setelah format order kami terima sudah tidak bisa kami
proses.
3.Setiap pemesanan sepatu wedding diharuskan mencoba sampel size terlebih dahulu,
untuk klien yang menolak dikirim sampel size pihak VAIA tidak bertanggung jawab bila
terjadi kesalahan size dalam pemesanan.
4.Pemesanan sepatu akan di proses jika sampel size sudah kami diterima kembali.
5. Jika fomat order sudah di terima, artinya syarat dan ketentuan di atas sudah di setujui.
* Nama : NAMA CUSTOMER
* Alamat lengkap (kec & kel, kode pos ) : HARUS DI PASTIKAN DI ISI DENGAN LENGKAP
* No hp : TELP CUSTOMER
* email : EMAIL CUSTOMER
* Pengiriman REG/BEST :
* Nama sepatu : PILIHAN MODEL SEPATU
* Tinggi heels : TINGGI HEELS YANG AKAN DI BUAT
* Bentuk Heels Block/Runcing : BENTUK HEELS YANG DI PILIH
* Ankle Strap ( tali pergelangan ): JENIS PILIHAN TALI PERGELANGAN
* Platform (Terpisah/ Nyatu ) : PILIHAN BANTALAN DEPAN
( hanya untuk heels 9 cm + )
* Warna : WARNA PEMESANAN SEPATU
* Size : KIRIM SAMPEL SIZE
* Untuk bulan ( tanggal ) : TANGGAL PEMAKAIAN
* Keterangan tambahan : DIISI DENGAN KETERANGAN PERMINTAAN KHUSUS OLEH KLIEN,
CONTOH PAYETAN DI MIX

KEBIJAKAN RETUR
1. Resize
Retur ganti size bisa dilakukan jika sepatu yang di buat tidak cocok dengan size customer.
(hanya berlaku untuk customer yang sudah mencoba sampel size). Untuk perubahan size
yang dilakukan oleh customer yang tidak mencoba sampel size akan dikenakan biaya charge
Rp 300.000. Proses pengerjaan retur size 2-3 minggu.
2. Defec Payetan
Sepatu yang di terima dalam keadaan defec payet bisa langsung di reparasi, dengan ongkos
kirim di tanggung oleh pihak VAIA, reparasi payet yang sudah melebihi 1bulan akan di
kenakan charge 150.000 (harga bisa berubah tergantung dengan kerusakan). Proses
pengerjaan 1-2 minggu.
3. Defec Kulit
Defeck kulit karna kesalahan dan kelalaian dari pihak VAIA akan langsung diproses setelah
sepatu kita terima kembali, proses pengerjaan 3 – 4 minggu.
4. Ganti Tinggi heels
2-3-5 cm shoelast VU
( bisa di proses)
5-7cm
Bisa di proses
9-10 cm
Bisa di proses
Charge ganti heels Rp 300.000

