ZALORA Berikan Penawaran Khusus Hingga 80% di Zalora Big Fashion Sale

Jakarta, Indonesia - 26 Juni 2019, ZALORA, destinasi utama fashion online di Asia pada
Juni ini akan memulai pekan belanja terbesar yaitu, ZALORA BIG FASHION SALE yang
akan dimulai dari tanggal 25 Juni hingga 1 July 2019 dan serentak dilakukan di seluruh
negara ZALORA; Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Filipina, dan Taiwan.
ZALORA BIG FASHION SALE merupakan pekan fashion terbesar dengan diskon hingga
80% dari beragam brand lokal maupun international yang berpartisipasi seperti; Mango,
Cotton on, River Island, Abercrombie & Fitch, Topshop, Topman, Nike, Ivy Park, Under
Armour dan masih banyak lagi.
“Dalam ZALORA Big Fashion Sale ini, untuk pertama kalinya ZALORA memberikan program
cashback 50%. Kami telah menyiapkan lebih dari 200,000 ragam produk menarik dan untuk
melengkapi beragam pilihan ini ZALORA juga menawarkan layanan gratis ongkos kirim
untuk pelanggan baru kami yang berlaku di seluruh Indonesia”, ungkap Anthony Fung,
CEO ZALORA Indonesia.
Berikut beberapa brand yang ikut berpartisipasi dalam ZALORA Big Fashion Sale:
1. Hush Puppies up to 60%
2. Skechers up to 40%
3. Mango up to 60%

4. Keds up to 40%
5. Cotton On up to 50%
6. Herschel up to 40%
7. New Balance up to 40%

Nikmati juga penawaran special dari kategori ZALORA:
1. Beauty up to 70%
2. Muslimwear up to 85%
3. Batik up to 70%
4. Heels & Wedges up to 70%
5. Outerwear up to 60%
6. Dress up to 70%
7. Flats & Ballerina up to 70%

Penawaran menarik ZALORA Big Fashion Sale sangat sayang untuk dilewatkan. Kunjungi
www.zalora.co.id untuk melihat penawaran terbaik lainnya dari Zalora.
-SelesaiTENTANG 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
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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