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SAMBUT LEBARAN DAN JALIN SILATURAHMI DARI RUMAH MELALUI BERKAH 
BELANJA ONLINE DI ZALORA! 

ZALORA Membantu Anda untuk Tetap Saling Terhubung Walaupun #DirumahAja 

 

Jakarta, 15 Mei 2020 - ZALORA, destinasi online fashion utama di Asia, selalu berusaha untuk               
memberikan pengalaman berbelanja yang mudah, menyenangkan, dan berkesan di hati para           
pelanggannya. Dalam berbagai situasi, ZALORA berupaya agar selalu hadir dan menginspirasi           
masyarakat Indonesia. Melihat keadaan yang sedang terjadi, lebaran tahun 2020 ini akan berbeda             
dengan tahun sebelumnya, karena masih dalam masa pandemi sehingga masyarakat dihimbau           
untuk tetap di rumah saja. Hal ini yang memotivasi ZALORA untuk berinovasi dan terus memenuhi               
kebutuhan masyarakat, memberikan solusi agar silaturahmi dapat tetap terjalin, saling berbagi           
kebahagiaan walaupun hanya di rumah saja. 



 
 

Dwi Ajeng, Head of Marketing ZALORA Indonesia mengatakan “Saling berbagi bingkisan rasanya            
sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia setiap menjelang hari raya apalagi menjelang lebaran            
seperti sekarang ini, dengan harapan dapat menjaga silaturahmi dan berbagi kebahagiaan.           
ZALORA mengambil kesempatan ini untuk memberi kemudahan bagi konsumen yang ingin menjalin            
silaturahmi dengan memberikan hadiah untuk orang-orang tercinta. Untuk membuat momen ini           
menjadi lebih spesial dan berkesan, ZALORA juga memberikan opsi berupa kartu ucapan yang             
dapat ditambahkan saat pemesanan. 

 

 

Penawaran diskon s.d 80% juga dapat dinikmati konsumen agar tetap berbelanja dengan hemat.  

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, ZALORA juga menghadirkan koleksi menarik hasil kolaborasi           
dengan para designer muslim wear ternama untuk menjadi pilihan busana lebaran keluarga, mulai             
dari Khanaan, KAMI, Buttonscarves, Luiere, Kamila, Preview by Itang Yunasz, Two-D by Dhini             
Aminarti, dan masih banyak koleksi muslimwear lainnya. Tidak ketinggalan, beragam penawaran           
spesial juga diberikan ZALORA untuk brand favorite masyarakat, mulai dari brand Internasional            
seperti NIKE, Skechers, Adidas, Converse, Mango, Hush Puppies, Birkenstock, Cotton On,           
Something Borrowed, Melissa, dan lainnya, hingga koleksi brand lokal seperti Berrybenka, Head            
Over Heels, Button On, Hijabenka, dan masih banyak lagi yang juga bisa didapatkan dengan harga               
terbaik di ZALORA. 

 



 
 

Tidak hanya penawaran eksklusif up to 80% untuk top fashion label, ZALORA pun kini              
menambahkan lini produknya dengan menghadirkan produk esensial dalam kategori “Health &           
Beauty” yang berisi rangkaian produk untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan terawat, mulai dari               
produk kesehatan, grooming, hingga kebutuhan rumah tangga. Untuk kategori kids, ZALORA pun            
menyediakan beragam mainan dengan harga spesial untuk si Kecil. Jangan lewatkan penawaran            
terbaik menjelang lebaran dan juga flash sale ZALORA setiap harinya hanya di            
https://www.zalora.co.id 

Download gambar di sini 
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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 awal pertengahan 2019,            
GFG mengirimkan lebih dari 15.8 juta pesanan ke 12 juta konsumen aktif. ISIN: LU2010095458.  

https://www.zalora.co.id/women/
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