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ZALORA LUNCURKAN KOLEKSI MAINAN ANAK UNTUK MELENGKAPI KEBUTUHAN 
KELUARGA INDONESIA 

Beragam pilihan mainan anak hadir di ZALORA untuk membantu perkembangan si Kecil! 

 

 

Jakarta, 28 Mei 2020 - ZALORA, destinasi online fashion utama di Asia, selalu berusaha untuk               
menjawab kebutuhan fashion dan lifestyle keluarga. Menariknya, kini ZALORA memperluas lini           
produknya dengan meluncurkan koleksi mainan dalam kids category untuk melengkapi kebutuhan si            
Kecil agar tetap aktif dan kreatif walaupun di rumah saja seperti saat ini. Terinspirasi dari tingginya                
minat orangtua untuk memberikan yang terbaik bagi para anak, termasuk memberikan produk yang             
berkualitas dan mainan untuk menunjang perkembangan daya pikir dan imajinasi anak. ZALORA            
meluncurkan koleksi mainan anak agar memudahkan orangtua mendapatkan beragam koleksi          
mainan yang edukatif.  

 



 
 

Dwi Ajeng, Head of Marketing ZALORA Indonesia mengatakan “Mainan adalah sesuatu yang            
menyenangkan dan menjadi hiburan bagi anak-anak, serta menjadi bagian penting dalam proses            
pertumbuhan dan perkembangan mereka. Lalu, penting bagi orangtua agar memilih mainan yang            
sesuai dengan usia anak untuk memaksimalkan fungsinya. Sebagai salah satu upaya ZALORA            
untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menjadi one stop fashion destination, ZALORA           
meluncurkan koleksi mainan yang beragam dan dapat dipilih sesuai dengan usia anak, karena             
koleksi mainan yang tersedia di ZALORA sangat variatif dan tentunya edukatif. Hal ini menjawab              
kebutuhan orangtua yang ingin anaknya tetap aktif dan kreatif saat di rumah saja seperti sekarang               
ini, membantu orangtua agar lebih dekat dan bisa bermain bersama anak, juga untuk mengusir              
kebosanan.” 

 

Dalam situasi seperti saat ini, belanja secara online merupakan pilihan yang tepat dan terbaik. Para               
orangtua tidak perlu khawatir apabila ingin memenuhi kebutuhan si Kecil. Penawaran harga terbaik             
untuk koleksi mainan anak dengan tambahan diskon s.d 50% hingga 8 Juni 2020 bisa dinikmati agar                
dapat berbelanja dengan hemat. Semua produk yang ditawarkan ZALORA bertujuan untuk           
kepuasan konsumen sebagai orang tua, dan juga anak-anak. Kunjungi www.zalora.co.id/kids/toys          
dan tunjukan rasa kasih sayang untuk anak dengan memberikan koleksi mainan anak terbaru,             
edukatif, dan terbaik hanya di ZALORA. 

Download gambar di sini 

-SELESAI- 

https://sendgrid.com/marketing_campaigns/ui/campaigns/8892658/edit#
https://sendgrid.com/marketing_campaigns/ui/campaigns/8892658/edit#
https://drive.google.com/drive/folders/1TaI44H4Wj4DMe2n6_L3VjPM8JxDaUMB6?usp=sharing


 
 

 

 

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 
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