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 ZALORA INDONESIA MENGAKUMULASI PENINGKATAN TRANSAKSI 10 KALI LIPAT 
SELAMA PERIODE 11.11 2020 

 

 

Jakarta, 20 November 2020 - ZALORA, destinasi fashion online & lifestyle utama di Asia,              
mengakumulasi peningkatan transaksi sampai dengan berkali lipat saat perayaan belanja ZALORA           
11.11 SUPER SALE tahun ini. Antusiasme dan respon positif dari masyarakat menyambut            
penawaran eksklusif dan spesial dari ZALORA selama perayaan 11.11 berdampak pada           
melonjaknya jumlah transaksi yang signifikan. Beberapa kategori bahkan menunjukkan peningkatan          
yang mengejutkan, kategori luxury misalnya mengalami peningkatan sebanyak 27 kali lipat, dan juga             
kategori beauty yang ikut meningkat 24 kali lipat dibanding hari biasa. Antusiasme dari sisi              
pelanggan ditunjukkan dengan jumlah order yang diterima, bahkan ada pesanan yang berisi total             
194 produk. 

 



 
 

 

Anthony Fung, CEO ZALORA Indonesia mengatakan, “11.11 tahun ini tentu berada dalam situasi             
yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun demikian, Kami berusaha memberikan          
penawaran spesial dan rangkaian hadiah menarik, dengan harapan dapat memberikan kegembiraan           
kepada seluruh keluarga Indonesia, dan ternyata respon yang kami dapat sangat positif. Kami             
semakin bersemangat menyiapkan kejutan spesial untuk perayaan 12.12 mendatang sebelum          
menutup tahun 2020 ini!.”. 

Berbagai persiapan yang maksimal dilakukan ZALORA untuk memastikan pelayanan terbaik kepada           
pelanggannya, salah satu yang paling krusial adalah pengemasan dan pengiriman barang. ZALORA            
memastikan seluruh tim dan juga partner-partner suppliernya siap dengan lonjakan transaksi yang            
akan terjadi. Berbekal dengan penerapan teknologi di warehouse baru ZALORA, satu orang packer             
dapat mengemas 196 paket/jam, ditambah pengiriman paket terbanyak hingga 102 paket/kurir.           
Kontak layanan konsumen pun turun hingga 50% yang menandakan kepuasan pelanggan terhadap            
pelayanan ZALORA meningkat.  

Selama perayaan ZALORA 11.11 SUPER SALE tahun ini, kategori yang paling diminati masyarakat             
adalah perlengkapan olahraga mulai dari sepatu hingga pakaian olahraga. Ini seiring dengan            
semakin meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga selama berkegiatan di rumah.          
Kemudian diikuti kategori aksesoris wanita seperti jam tangan dan berbagai model tas, lalu             
dilanjutkan kategori pakaian wanita, pakaian pria, serta sepatu wanita. ZALORA juga memberikan            
total cashback lebih dari 1.5 Miliar rupiah pada puncak 11.11 SUPER SALE dengan raihan tertinggi               
sebesar lebih dari 2 juta rupiah untuk 1 order pelanggan. 

Beberapa penawaran dari ZALORA yang berbeda pada 11.11 tahun ini yaitu games dan giveaway              
dengan total hadiah ratusan juta rupiah yang menarik masyarakat untuk berpartisipasi. Sosial media             
ZALORA terutama Instagram mendapatkan ratusan ribu likes dan komentar. Ditambah keseruan           
Instagram Live bersama ANDIEN (@andienaisyah) yang membuat ZALORA dapat terus berinteraksi           
langsung dengan masyarakat selama 11.11 berlangsung. 

“Sebagian besar supplier kami yang merupakan unit usaha kecil dan menengah berhasil menjual             
produk yang jauh lebih banyak pada saat perayaan 11.11. Ini merupakan salah satu misi kami untuk                
turut membantu usaha lokal agar tetap bertahan dan berkembang di tengah situasi krisis yang kita               
hadapi saat ini. Selama Perayaan 11.11 ternyata masih menjadi momentum yang dinantikan            
masyarakat terlihat dari jumlah kunjungan ke website maupun aplikasi yang melonjak naik dibanding             
hari biasa, serta memberikan hasil akhir yang positif. Hal ini mendorong kami untuk mempersiapkan              
yang terbaik menyambut 12.12 nanti, kami tidak sabar mengumumkan kejutan - kejutan yang lebih              
luar biasa saat 12.12!”, tambah Anthony Fung. 

 

 



 
 

 

Nantikan kejutan belanja dan promo menarik di ZALORA 12.12 mendatang, jangan sampai melewati             
rangkaian ppromo terbaik setiap harinya. Kunjungi https://www.zalora.co.id dan temukan berbagai          
penawaran menarik lainnya untuk gayamu! 

 

Download gambar di sini 

Download press release di sini 

 

-SELESAI- 

 

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. 

 

TENTANG GLOBAL FASHION GROUP: 

Global Fashion Group (GFG) adalah destinasi ritel fashion dan lifestyle utama di Asia Pasifik,              
Amerika Latin, dan CIS. GFG menghubungkan lebih dari 10.000 brand global, lokal, dan milik sendiri               
ke pasar dengan lebih dari satu miliar konsumen melalui 4 platform established e-commerce :THE              
ICONIC, ZALORA, dafiti, dan lamoda. Melalui pengalaman konsumen yang inspiratif dan seamless            
yang dimungkinkan oleh ekosistem teknologi dan infrastruktur operasionalnya sendiri, GFG          
berdedikasi untuk menjadi destinasi fashion dan lifestyle nomor #1 di pasarnya. Dengan 17 kantor              
dan 10 pusat fulfilments di 4 benua, GFG dengan bangga mempekerjakan tim yang dinamis dan               
beragam dengan pengetahuan dan keahlian lokal yang mendalam. Pada tahun 2019, GFG            
mengirimkan lebih dari 34,6 juta pesanan ke 13,1 juta konsumen aktif. ISIN: LU2010095458. Untuk              
informasi selengkapnya kunjungi: www.global-fashion-group.com 

https://www.zalora.co.id/shopping-week/
https://drive.google.com/drive/folders/1wFjfTZjNOrBaHUwdsQPBJdK0MNg9LOAK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wFjfTZjNOrBaHUwdsQPBJdK0MNg9LOAK?usp=sharing
http://www.global-fashion-group.com/


 
 

 

 

 

Kontak Media: 

Maritska Sandani – PR & SM Executive  

+6281806770489 

maritska.sandani@id.zalora.com 
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