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ZALORA MENUTUP KESERUAN TAHUN 2019 BERSAMA SOCIAL MEDIA 
INFLUENCERS! 

 

 

Jakarta, 23 Desember 2019 - Menjelang penghujung tahun 2019, ZALORA destinasi fashion online             
utama di Asia menggelar “End Of Year Influencer Luncheon” di Jakarta. Sejumlah social media              
influencers hadir untuk memeriahkan acara yang semakin merekatkan persahabatan antara          
ZALORA dengan para influencers yang telah terjalin selama beberapa tahun ini. Deretan influencers             
yang ikut meramaikan acara ini mulai dari kategori fashion, beauty, dan lifestyle, yaitu ada Jovi               
Adhiguna, Tasya Farasya, Tyna Kanna Mirdad, Alika Islamadina, Beby Tsabina, Sasyachi,           
Cindercella, dan masih banyak lainnya. Kebersamaan dengan para influencers menjadi manifestasi           
persahabatan yang baik antara ZALORA dengan para influencers.  



 
 

Dwi Ajeng, Head of Marketing ZALORA Indonesia mengatakan “Acara ini sebagai wujud komitmen             
ZALORA untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan para influencers yang lebih           
mengutamakan nilai persahabatan. ZALORA menggunakan strategi influencer marketing yang tentu          
membutuhkan influencer sebagai rekan dalam bekerja sama. Kedekatan ZALORA dengan para           
influencers diharapkan bisa terus berlanjut sehingga dapat saling memberikan energi positif antara            
satu dengan yang lain.”. 

 

Agenda acara dimulai dengan lunch bersama yang diisi obrolan-obrolan santai agar semakin            
mengenal satu sama lain. Antusias para influencers saat berbagi pengalaman dan cerita membuat             
atmosfer acara influencer gathering ini semakin seru. Salah satu influencer, Stevie Wong            
mengatakan, “2019 has a great year working together with ZALORA! ZALORA itu memberikan             
kebebasan saat berkolaborasi, misalnya aku bebas pilih pakai produk apa saja yang ada di              
ZALORA, dan memberi kebebasan saat aku sharing insight tentang styling and fashion, terus             
followers aku bisa langsung beli produk fashion di website atau aplikasi ZALORA. I’m looking              
forward for many collaborations with ZALORA in the future!.”. 



 

 

Acara ini pun ditutup dengan kemeriahan yang terjadi saat para influencers mengikuti workshop             
membuat lilin aroma terapi yang dihias dengan dried flower, dan dapat dibawa pulang sebagai              
dekorasi baru di rumah. Para Influencers terlihat semangat membuat karya terbaiknya. 

 

Influencer gathering ini merupakan agenda penutup yang diselenggarakan ZALORA sebagai          
penutup tahun 2019 sekaligus ucapan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi yang terjalin              
dengan para influencers tahun ini. Termasuk peran mereka saat Harbolnas dengan hasil Harbolnas             
12.12 2019 yaitu kunjungan website yang meningkat 4x lebih banyak dibanding hari biasa dengan              
jumlah produk terjual meningkat 14x lipat membuat ZALORA semakin bersemangat menjadi tujuan            
utama belanja fashion online di Indonesia. Hasil Harbolnas 12.12 2019 ZALORA pun tentu didukung              
hasil influencer marketing ZALORA yang bekerja sama dengan social media influencers. ZALORA            
telah mencapai banyak hal luar biasa sepanjang tahun 2019, terutama antusiasme pelanggan            
berbelanja di ZALORA membuat ZALORA terus berusaha memberikan pengalaman belanja online           
yang mudah, aman, dan menyenangkan. 



 
 

Yuk belanja di ZALORA untuk memenuhi kebutuhan fashion impian mu sebelum menutup tahun             
2019 ini. Kunjungi https://www.zalora.co.id/harbolnas dan temukan berbagai penawaran menarik         
lainnya untuk gayamu! 

Download foto acara disini 

-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.  
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