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Koleksi Terbaru Jovian X Ria Miranda Kini Hadir di ZALORA 

Jakarta, 26 Maret 2019. – Salah satu kolaborasi yang paling ditunggu-tunggu antara Jovian 

Ready-to-wear dengan salah satu perancang mode muslim di Indonesia, Ria pada hari ini 

meluncurkan koleksi terbaru mereka. Bertempat di Rumah Maroko, kolaborasi yang ditunggu-

tunggu ini menampilkan koleksi yang terinspirasi dari gaya Maghribi atau seni budaya Maroko 

dengan keindahan busana modest kontemporer yang memberikan nuansa elegan. 

 

Motif koleksi Jovian X Ria Miranda terinspirasi dari ornament khas Maroko, pola Baroque dan 

caving Timur Tengah. Seluruh koleksi baju muslim ini terdiri dari 21 tampilan yang memberikan 

definisi baru melalui pendekatan kontemporer yang dibalut sederhana melalui ornamen manik-

manik, pola motif cetakan, lipatan, soft draping, dan ruffles. Hasil kolaborasi ini memberikan 

sentuhan cukup unik khas kedua designer tersebut. 

Koleksi ini menggabungkan penggunaan cetakan optikal dan motif floral dengan 

mengedepankan elemen signifikan dari masing-masing desianer ke dalam cetakan kain dan 

sulaman manik yang saling melengkapi. Koleksi ini menghadirkan gaya bahan berlipit yang jatuh, 

siluet kaftan, blus, baju kurung modern, oversized jacket, dan celana palazzo. Warna yang 

ditampilkan dalam koleksi ini seperti abu-abu, merah muda, terakota ungu, mauve, hijau, krem, 

dan biru Tosca. Nuansa feminine dan elegan khas Ria Miranda sangat terasa. 

“Kami sangat senang dengan hadirnya koleksi terbaru Jovian x Ria Miranda sebagai salah satu 

koleksi ekslusif melengkapi koleksi Ramadhan kami. Selain itu, ZALORA juga menyediakan 

beragam baju muslim rancangan desainer seperti, Kamilaa by Itang Yunasz, Kami, Khanaan, 



 

 

Qonita Gholib, Luire by Raden Sirait, Ayu Dyah Andari, Barli Asmara, Zumara, Zahava, Zehavi 

dan masih banyak lagi. Momen Ramadhan merupakan salah satu momen terpenting di 

Indonesia dan ZALORA ingin memberikan akses dalam ragam pilihan produk baju muslim untuk 

wanita maupun pria”, ungkap Anthony Fung, CEO ZALORA Indonesia. 

Koleksi Jovian x Ria Miranda sudah dapat dibeli di situs dan aplikasi ZALORA pada hari ini dan 

seterusnya dengan harga dimulai dari IDR 300,000 hingga IDR 2,094,000. Kunjungi 

www.zalora.co.id untuk melihat penawaran terbaik lainnya dari Zalora. 

 

-Selesai- 

TENTANG ZALORA GROUP: 

ZALORA adalah destinasi fashion online terbesar di Asia. Didirikan pada tahun 2012 di Asia, 

ZALORA hadir di Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, Hong Kong dan Taiwan. ZALORA 

adalah bagian dari Global Fashion Group, grup fashion online terbesar untuk pasar negara 

berkembang. Situs ZALORA menawarkan koleksi merk internasional dan lokal kualitas terbaik 

untuk seluruh kategori pakaian, sepatu, aksesoris, dan kategori kecantikan untuk pria dan 

wanita. Menawarkan hingga 30 hari pengembalian barang gratis, pengiriman ekspres dalam 

waktu 3 jam di beberapa negara, pengiriman gratis untuk minimal pembelian tertentu, dengan 

berbagai pilihan metode pembayaran termasuk layanan bayar di tempat saat barang datang 

(COD). ZALORA is the online shopping destination with endless fashion possibilities. 

 

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. 
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