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Belanja di ZALORA Kini Bisa Pakai GoPay! 

ZALORA menggandeng GoPay menghadirkan inovasi pembayaran non-tunai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, 4 November 2019 - ZALORA, destinasi fashion online utama di Asia, selalu berupaya              
memberikan pengalaman berbelanja yang mudah dan nyaman, sehingga terus memberikan kesan           
terbaik di hati para pelanggannya. Salah satu cara yang dilakukan ZALORA adalah dengan             
menambah opsi pembayaran non-tunai terbaru, yaitu GoPay. GoPay adalah pembayaran digital           
terdepan di Indonesia. Para penggemar fashion Indonesia pun dapat menggunakan GoPay sebagai            
opsi pembayaran saat berbelanja di ZALORA mulai 4 November 2019.  

 

 



 
 

Dwi Ajeng, Head of Marketing ZALORA Indonesia mengatakan “Selama ini ZALORA           
menyediakan beberapa opsi pembayaran, mulai dari Cash on Delivery, Bank Transfer Manual, Bank             
Transfer Virtual Account, Kartu Kredit, ZALORA wallet atau store credit, dan kini ditambah dengan              
GoPay. Kami berharap kolaborasi bersama GoPay sebagai pilihan metode pembayaran yang baru            
di ZALORA semakin memudahkan pelanggan saat berbelanja, sehingga memberikan pengalaman          
belanja kebutuhan fashion yang nyaman, mudah, dan mengesankan.”. 

Senior Marketing Manager GoPay, Reza Putranta menambahkan, “Kami sangat senang dengan           
kolaborasi ini, apalagi mengingat bahwa ZALORA merupakan salah satu destinasi fashion online            
yang terpercaya dan memiliki jangkauan pelanggan yang luas. Selain kini para pelanggan ZALORA             
bisa melakukan transaksi belanja dengan lebih cepat dan mudah, kami juga berharap kolaborasi ini              
dapat memberikan daya tarik bagi para pengguna GoPay di seluruh Indonesia yang ingin berbelanja              
kebutuhan fashion-nya.” 

Seiring dengan keinginan ZALORA untuk selalu menjadi lebih baik dalam memberikan pengalaman            
berbelanja yang memuaskan, pembayaran pun menjadi salah satu bagian penting yang harus            
diperhatikan. Dengan adanya GoPay membuat proses pembayaran menjadi lebih mudah dan lebih            
cepat,karena aplikasi Gojek akan terbuka otomatis bila memilih metode pembayaran melalui GoPay.  

Berikut langkah menggunakan GoPay dari aplikasi ZALORA: 

1. Masukkan produk yang ingin Anda pesan ke Tas Belanja 
2. Lalu klik “Lanjut ke Checkout” 
3. Pilih / masukkan alamat pengiriman Anda 
4. Lanjut ke pembayaran dan pilih metode pembayaran GoPay 
5. Lanjutkan ke tahap konfirmasi pesanan 
6. Silakan klik “Bayar” dan Anda akan langsung terhubung ke aplikasi GOJEK 
7. Selesaikan pembayaran Anda dalam waktu 15 menit 
8. Anda akan masuk ke tahap “Review Payment” di aplikasi GOJEK dan klik “PAY NOW” 
9. Masukkan 6 digit pin GoPay Anda 
10. Setelah pembayaran berhasil, klik “TAP HERE” 
11. Anda akan kembali ke aplikasi ZALORA di menu “Lacak Pesanan 

Selain itu, pelanggan ZALORA yang berbelanja menggunakan GoPay akan mendapatkan diskon           
30% senilai Rp. 75.000, dan untuk pelanggan baru mendapatkan diskon 30% senilai Rp. 100.000.              
Pembayaran dengan metode GoPay pun dapat dimanfaatkan menyambut ZALORA BIG SALE           
11.11 dengan diskon up to 80% ditambah gratis ongkir pada pembelian pertama, dan jangan              
lewatkan flash sale setiap harinya mulai dari 1-14 November 2019!. 

 



 
 

Yuk belanja menggunakan GoPay di ZALORA. Kunjungi www.zalora.co.id dan temukan berbagai           
penawaran menarik lainnya untuk gayamu! 

  

-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 awal             
pertengahan 2019, GFG mengirimkan lebih dari 15.8 juta pesanan ke 12 juta konsumen aktif. ISIN:               
LU2010095458.  

 

TENTANG GoPay: 

GoPay adalah layanan uang elektronik terdepan di Indonesia.Sebagai bagian dari ekosistem Gojek,            
perusahaan on-demand berbasis aplikasi terbesar di Indonesia, GoPay memiliki misi membantu           
jutaan keluarga Indonesia untuk memiliki akses kepada berbagai layanan dan produk jasa            
keuangan. Pada Juli 2017 lalu, GoPay memenangkan Penghargaan Bank Indonesia untuk kategori            
Perusahaan Fintech Teraktif Pendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Inklusi dan Edukasi            
Keuangan serta Pemberdayaan UMKM. 

http://www.zalora.co.id/


 
 

 

Kontak Media:  

ZALORA 

Kenan Wibisono – Sr. PR & SM Executive  

+6285920607608  

sunu.wibisono@id.zalora.com 

 

Maritska Sandani – PR & SM Executive  

+6281806770489 

maritska.sandani@id.zalora.com 

 

GoPay 

Winny T - Head of Corporate Communications 

winny.triswandhani@gopay.co.id 
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