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SAMBUT HARBOLNAS 12.12,  ZALORA SIAP BERI DISKON TERBAIK HINGGA 90%! 

Tips Belanja Cerdas dan Fakta Menarik Harbolnas di ZALORA 

 

Jakarta, 4 Desember 2019 - ZALORA, destinasi fashion online utama di Asia, menghadirkan pesta              
diskon terbesar tahun ini untuk memanjakan para penggemar fashion di Indonesia melalui            
Harbolnas 12.12.2019. Perayaan Harbolnas tahun ini sudah dapat dinikmati mulai dari tanggal 1             
hingga 16 Desember 2019, namun puncak diskon terbesar dengan banyaknya penawaran spesial            
jatuh pada tanggal 12 Desember 2019. Selalu disambut dengan baik oleh para pelanggan, membuat              
ZALORA bersemangat untuk mengulang kesuksesan Harbolnas setiap tahunnya. ZALORA         
memastikan pelanggan dapat menemukan ribuan koleksi fashion brand lokal dan internasional,           
dengan jaminan produk 100% asli, ditambah layanan gratis 30 hari pengembalian.  



 
 

Dwi Ajeng, Head of Marketing ZALORA Indonesia mengatakan, “ZALORA selalu berupaya menjadi            
destinasi utama yang dipercaya untuk memenuhi kebutuhan fashion masyarakat Indonesia. Salah           
satunya pada Harbolnas tahun ini, hadir koleksi pakaian anak di ZALORA yang semakin melengkapi              
kebutuhan fashion yang menjadi manifestasi komitmen ZALORA untuk menjadi one stop fashion            
destination. Harbolnas pun dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan fashion impian sebelum           
menutup akhir tahun. Masyarakat dapat belanja dengan hemat karena tahun ini pertama kalinya             
ZALORA memberi diskon hingga 90% untuk ribuan fashion brand lokal dan internasional yang tidak              
boleh dilewatkan!.”. 

Beberapa rangkaian promo dari ZALORA yaitu: 

1. Daily flash sale and 5 times flash sale a day on 12.12 up to 90% 
2. Branded  sale up to 80%  
3. Beauty category special deals up to 70% 
4. Free shipping+discount up to 60% 
5. Discount 30% for payment using Gopay 

Selain dengan beragam penawaran promo menarik, ZALORA terus berupaya memberikan          
kenyamanan belanja penggemar fashion Indonesia dengan mengedepankan inovasi. Dari segi user           
experience, ZALORA menghadirkan fitur app development terbaru. ZALORA kini memiliki fitur           
“Complete the Look” yaitu saat membuka produk apparel di ZALORA, akan ada pilihan pelengkap              
seperti sepatu, hingga aksesoris, sebagai ide mix and match yang langsung direkomendasikan oleh             
professional stylist. Lalu, Untuk menambah kemudahan belanja kebutuhan fashion di ZALORA, telah            
dirilis fitur “Follow the Brand” yaitu pelanggan dapat mengikuti brand yang disukai, sehingga             
memudahkan pelanggan untuk mengetahui koleksi fashion terbaru dari brand tersebut, ditambah           
mendapat personalized recommendations dari ZALORA yang dibuat berdasarkan brand yang diikuti. 

Untuk mempermudah proses pembayaran, ZALORA menghadirkan metode pembayaran terbaru         
yaitu GoPay, yang dapat digunakan sebagai opsi pembayaran selain dengan Cash on Delivery,             
Bank Transfer Manual, Bank Transfer Virtual Account, Kartu Kredit, ZALORA wallet atau store             
credit, saat berbelanja di ZALORA. 

Promo Harbolnas 12.12 tentu menjadi momen yang tidak boleh ketinggalan. Pilihan produk fashion             
impian dapat dimiliki sebelum menutup akhir tahun ini dan pastinya dengan harga yang hemat.              
ZALORA memberi penawaran terbaik dengan diskon hingga 90%, ada gratis ongkir ke seluruh             
Indonesia untuk pembelian pertama, dan juga flash sale setiap harinya!. Dapatkan promo dari             
brands pilihan mulai dari Converse, Vans, Nike, Staccato, Marks&Spencer, Mango, dan masih            
banyak lagi. Serta produk untuk kids dari Mango Kids, GAP Kids, Adidas Kids, Disney, Marvel, dan                
lainnya. Ada juga pilihan produk beauty lokal dan internasional, seperti Rollover Reaction, Sensatia             
Botanicals, Make Up Forever, Benefit, yang tidak boleh terlewati. 



 
 

Agar sukses berburu promo di ZALORA, berikut tips yang dapat dilakukan agar tidak kehabisan              
produk ataupun ketinggalan promo: 

1. Gunakan jaringan internet yang stabil 
2. Pastikan sudah memiliki akun ZALORA dan melengkapi alamat pengiriman 
3. Masukan barang incaran ke dalam wishlist 
4. Pantau promo discount voucher atau jam flash sale di ZALORA! 
5. Masukan kode promo dan pilih metode pembayaran saat check out, lalu kamu telah sukses              

belanja produk fashion impianmu! 

Yuk belanja di ZALORA jangan sampai melewati promo eksklusif pesta diskon Harbolnas terbesar             
tahun ini. Kunjungi https://www.zalora.co.id/harbolnas 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.  

https://www.zalora.co.id/harbolnas/
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