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Style Me Now Episode Perdana Indonesia bersama ZALORA Tayang Hari Ini  
 

 

 

 

 

 

 

 

27 Mei 2019, Jakarta, Indonesia - ZALORA, sebagai destinasi fashion ecommerce utama di 

Asia Tenggara terus membuat keseruan baru bagi penggemar fashion di seluruh Asia. Salah 

satu program terbaru yang ditunggu-tunggu adalah penayangan program Style Me Now yang 

dapat ditonton di DIVA dan E! dan pada Senin, 27 Mei 2019, kali ini episode Indonesia akan 

tayang dengan bintang tamu Jennifer Bachdim, Paola Serena, dan Alika Islamadina. 

 

Program TV, Style Me Now sudah dimulai sejak tanggal 20 May dengan episode tayang 

perdana di Malaysia dan selanjutnya Indonesia yang berlokasi di Bali. Dalam episode ini, 

peserta yang terpilih berkesempatan untuk diubah penampilannya baik dalam bergaya, 

kecantikan dan juga kebugarannya. Setiap episode penuh dengan konten yang mudah untuk 

dinikmati, Style Me Now secara eksklusif menampilkan bagaimana peserta melihat diri 

mereka sendiri dan bagaimana ZALORA dapat memberikan dukungan kepada peserta untuk 

menjadi diri mereka yang lebih baik.  

 

Elias Pour, Chief Marketing Officer ZALORA Group mengatakan, “Kami sangat 

bersemangat dengan program terbaru kami, STYLE ME NOW yang akan tayang di negara-

negara ZALORA seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Filipina. Acara ini menawarkan 

konten yang kuat dan relatable untuk peminatnya, ditambah dengan adanya penampilan 

khusus dari influencer-influencer kami, dapat lebih dinikmati oleh pemirsa dalam setiap 

episodenya. Ini merupakan salah satu upaya ZALORA menjadi lebih dekat bagi pelanggan 

kami yang memiliki gaya hidup beragam. Melalui Style Me Now dan kolaborasi dengan 

NBCUniversal, kami dapat memberikan konten tersebut yang juga dapat diakses di saluran 

media sosial ZALORA”. 



 

 

 

Sebagai bentuk apresiasi untuk penayangan program Style Me Now, ZALORA menjadi tuan 

rumah dalam Style Me Now UNBOX Event di Green Sun, Makati City, Filipina, dengan 

mengundang seluruh bintang tamu dan juga host dari negara-negara ZALORA seperti; 

Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. 

 

Acara ini dipandu oleh pembawa acara STYLE ME NOW, pakar fashion, Nicole Andersson. 

Premier ini dihadiri oleh nama-nama besar dalam dunia fashion, kecantikan, dan kebugaran 

di Asia, seperti; Jess Wilson, seorang pengusaha kecantikan dari Filipina, Nor Soraya dari 

Malaysia, Camira Asrori seorang desainer dengan merek fashion yang sedang naik daun di 

Singapura dan perwakilan Indonesia yang menghadiri acara adalah, Jennifer Bachdim salah 

satu inspirasi kebugaran. Para tamu disuguhi malam yang tak terlupakan dan para tamu 

dimanjakan dengan instalasi instagramable dari partner ZALORA seperti Cotton On dan Make 

Up For Ever .  

 

“Style Me Now merupakan program TV yang menawarkan perubahan bukan hanya dalam 

gaya dan kecantikan, tapi juga kebugaran dan mental health yang menurut saya sangat 

penting. Salah satu tips yang bisa saya berikan adalah perubahan terjadi bukan hanya dari 

tampilan luar saja tapi mulai dalam diri dengan mulai mencintai diri sendiri dan hidup sehat. 

Selain itu yang terpenting adalah untuk selalu bahagia dan menyebarkan kebahagiaan, 

karena dari situ kalian akan mendapatkan kebahagiaan juga”, ungkap Jennifer Bachdim 

dalam acara premier Style Me Now di Filipina. 

 

STYLE ME NOW akan mulai tayang pada 20 Mei, 8:25 PM (waktu SG) pada Diva dan 26 Mei 

di E! pada jam 9 malam dengan tayangan ulang setiap hari Rabu jam 12 pagi dan hari Sabtu 

jam 5 sore di Diva dan setiap hari Senin jam 5 sore dan Kamis jam 6 sore di E !. 

 

Kunjungi  https://www.zalora.co.id/lebaran/ untuk melihat penawaran terbaik lainnya dari Zalora. 

-Selesai- 

TENTANG ZALORA GROUP: 

ZALORA adalah destinasi fashion online terbesar di Asia. Didirikan pada tahun 2012 di Asia, 

ZALORA hadir di Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, Hong Kong dan Taiwan. ZALORA 

adalah bagian dari Global Fashion Group, grup fashion online terbesar untuk pasar negara 

berkembang. Situs ZALORA menawarkan koleksi merk internasional dan lokal kualitas terbaik 

untuk seluruh kategori pakaian, sepatu, aksesoris, dan kategori kecantikan untuk pria dan 
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wanita. Menawarkan hingga 30 hari pengembalian barang gratis, pengiriman ekspres dalam 

waktu 3 jam di beberapa negara, pengiriman gratis untuk minimal pembelian tertentu, dengan 

berbagai pilihan metode pembayaran termasuk layanan bayar di tempat saat barang datang 

(COD). ZALORA is the online shopping destination with endless fashion possibilities. 

 

TENTANG ZALORA INDONESIA: 

Zalora.co.id menawarkan ribuan koleksi top fashion brand lokal dan internasional serta lebih dari 

90.000 produk pakaian, sepatu, tas, aksesoris dan busana muslim untuk pria dan wanita. 

ZALORA Indonesia memberikan jaminan keaslian produk dan pengalaman belanja mudah 

dengan harga terjangkau serta pelayanan pelanggan terbaik di kelasnya untuk seluruh 

Indonesia. Di antaranya, layanan bayar di tempat saat barang datang (COD) di 115 kota seluruh 

Indonesia, pengiriman 1-3 hari untuk wilayah Jakarta dan 2-6 hari untuk wilayah luar Jakarta 

serta gratis 30 hari pengembalian mudah di seluruh Indonesia. 
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