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 ZALORA 11.11 SUPER SALE, GRATIS BELANJA SATU TAHUN PENUH! 

Jangan lewatkan penawaran terbaik dengan diskon hingga 85% hanya di ZALORA!  

 

 

Jakarta, 27 Oktober 2020 - ZALORA, destinasi fashion online utama di Asia, kini kembali              
menghadirkan 11.11 SUPER SALE dengan berbagai penawaran menarik yang tidak bisa           
dilewatkan. Walaupun puncak perayaan 11.11 SUPER SALE jatuh pada tanggal 11 November            
2020, pelanggan sudah dapat menikmati berbagai promo menarik mulai dari tanggal 1 November             
hingga 16 November 2020 mendatang. ZALORA 11.11 SUPER SALE semakin berbeda karena            
memberi penawaran khusus untuk pelanggan setia ZALORA memenangkan hadiah GRATIS          
BELANJA SATU TAHUN PENUH, serta penawaran khusus mulai dari flash sale dengan diskon up              
to 85% setiap harinya, ditambah cashback tanpa maksimum. 



 
Anthony Fung, CEO ZALORA Indonesia mengatakan, “Kami sangat bersemangat menyiapkan          
perayaan 11.11 SUPER SALE kali ini. Berkaca dari 11.11 tahun lalu dengan antusiasme             
masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya, ZALORA siap memberi diskon hingga 85%            
dengan beragam hadiah spesial untuk memanjakan keluarga Indonesia. “Kami berusaha untuk terus            
berinovasi agar senantiasa memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan serta dapat          
memudahkan konsumen mendapatkan produk yang dibutuhkan dalam situasi seperti sekarang ini.”. 

HADIAH GRATIS BELANJA SATU TAHUN PENUH DI ZALORA 

Khusus untuk semarak belanja 11.11 SUPER SALE, pelanggan dengan jumlah pembelanjaan           
terbanyak berkesempatan untuk memenangkan hadiah gratis belanja satu tahun penuh di ZALORA.            
Pemenang akan diumumkan pada tanggal 23 Desember 2020. Detail selengkapnya dapat dilihat di             
website/aplikasi ZALORA. 

TOTAL HADIAH RATUSAN JUTA DARI ZALORA LUCKY TREATS 

ZALORA kembali mengadakan program ZALORA LUCKY TREATS dimana customer         
berkesempatan untuk memenangkan total hadiah ratusan juta dari pilihan brands terbaik hanya            
pada tanggal 11 November 2020.  

BEST PRICE GUARANTEE  

ZALORA memberikan harga produk terbaik dari brands ternama mulai dari Nike, Adidas, Converse,             
Vans, Daniel Wellington, Hushpuppies, Swarovski, Marks & Spencer dan lainnya. Tidak ketinggalan            
penawaran terbaik dari Luxury brands yaitu Coach, Kate Spade, Kenzo, Longchamp, Marhen J., dan              
masih banyak lagi.  

KATEGORI TERBARU: MAINAN & HOBI 

ZALORA kini semakin lengkap dengan meluncurkan kategori terbaru: MAINAN & HOBI yang            
disiapkan untuk memeriahkan 11.11 SUPER SALE tahun ini. Beragam koleksi mainan anak hingga             
berbagai kebutuhan aktivitas hobi keluarga Indonesia sudah tersedia di ZALORA.  

Untuk memudahkan proses pembayaran, ZALORA menyediakan beragam opsi pembayaran mulai          
dari Cash on Delivery, Bank Transfer Virtual Account, Kartu Kredit, ZALORA wallet atau store credit,               
dan juga GoPay. 

Yuk belanja di ZALORA jangan sampai melewati promo terbaik ZALORA 11.11 SUPER SALE mulai              
dari 1 November - 16 November 2020. Kunjungi https://www.zalora.co.id/shopping-week/ dan          
temukan berbagai penawaran menarik lainnya untuk gayamu! 
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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 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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