
 
 

 

SIARAN PERS 

 

ZALORA Meningkatkan Penjualan di 12/12 dengan Video 
App Card dari Twitter 

Zalora memberikan kode voucher eksklusif kepada pengguna Twitter di Asia Tenggara  
 

Jakarta, 10 Desember 2015 – Twitter hari ini mengumumkan kerjasama dengan ZALORA 
untuk memperkenalkan koleksi liburan ZALORA selama periode penjualan terbesar tahun ini 
yaitu Hari Belanja Online Nasional 12/12 mendatang melalui Twitter Video App Card. ZALORA 
akan menjadi brand pertama yang memiliki fitur Twitter Video App Card di wilayah Asia Pasifik. 
Video App Card dirancang untuk menunjukkan preview konten dari aplikasi brand tersebut 
kepada pengguna, sehingga menghasilkan engagement yang lebih baik bagi pengguna dan 
pengunduhan aplikasi yang lebih berkualitas untuk brand. 
 

Sebagai bagian dari kampanye ini, ZALORA juga akan memberi apresiasi kepada pengguna 
Twitter di Asia Tenggara dengan kode voucher Twitter eksklusif yang dapat digunakan pada 
Hari Belanja Online Nasional, 12/12, akhir pekan ini. Kampanye ini akan dimulai hari ini di 
Indonesia dan 12 Desember di Singapura dengan menggunakan kode voucher TWEETZALORA. 
Voucher hanya berlaku untuk digunakan pada 12/12 saja. 
 

"eCommerce dan media sosial bekerja secara paralel. Twitter adalah tempat di mana konsumen 
mencari berbagai ide saat berbelanja dan menemukan lebih banyak pilihan untuk pembelian," 
kata Delilah Chan, Head of Sales, Singapura dan SEA Emerging Markets, di Twitter. 
"Kami senang dapat bermitra dengan ZALORA dalam menciptakan konten #OnlyOnTwitter yang 
akan menciptakan engagement lebih bermakna bagi pengguna dan dapat meningkatkan bisnis 
mereka." 
 

"ZALORA selalu mengedepankan inovasi, termasuk berbagai cara untuk menjangkau dan 
melibatkan konsumen. Keputusan kami bermitra dengan Twitter untuk 12/12 Online Fever, 
acara penjualan terbesar di Asia Pasifik, dalam menggunakan platform terbaru mereka 
merupakan contoh yang bagus untuk menemukan cara-cara baru yang menarik bagi konsumen. 
Kami melihat video sebagai komponen penting untuk terhubung dengan konsumen saat ini, ujar 
Tito Costa, Regional Managing Director, ZALORA Group. 
 

Ikuti akun Twitter @ZALORASingapore dan @ZALORAID untuk informasi lebih lanjut terkait 
promosi 12/12.  
 

-Selesai- 

https://twitter.com/
https://twitter.com/ZALORASingapore
https://twitter.com/ZALORAID


 

Tentang Twitter 
Twitter (NYSE: TWTR) memungkinkan semua orang menciptakan dan berbagi ide serta 
informasi secara langsung tanpa batas. Layanan ini dapat diakses melalui Twitter.com, berbagai 
perangkat seluler serta layanan pesan singkat (SMS). Tersedia dalam lebih dari 35 bahasa, 
Twitter saat ini memiliki lebih dari 320 juta pengguna aktif bulanan. Untuk informasi lebih 
lanjut, kunjungi discover.twitter.com atau ikuti @TwitterID dan blog.twitter.com/id/indonesia. 
 

TENTANG ZALORA GROUP 

ZALORA Group adalah destinasi online fashion terbesar di Asia Pasifik. Didirikan pada tahun 
2012 di Asia, mulai dari Singapura, Indonesia, Malaysia & Brunei, Filipina, Thailand, Vietnam, 
Hong Kong dan Taiwan dan beroperasi sebagai ZALORA serta. di Australia dan Selandia Baru 
yang beroperasi sebagai THE ICONIC. ZALORA adalah bagian dari Global Fashion Group, 
fashion online grup terbesar untuk pasar negara berkembang. Situs lokal ZALORA Group 
menawarkan koleksi merk internasional dan lokal kualitas terbaik untuk seluruh kategori 
pakaian, sepatu, aksesoris, dan kategori kecantikan untuk pria dan wanita. Menawarkan 
hingga 100 hari free return, speedy delivery dalam waktu 3 jam di beberapa negara, 
pengiriman gratis untuk minimal pembelian tertentu, dan beberapa metode pembayaran 
termasuk cash-on-delivery, ZALORA Group is the online shopping destination with endless 
fashion possibilities. 
 

TENTANG ZALORA INDONESIA 
www.zalora.co.id menawarkan ribuan koleksi top fashion brand lokal dan internasional serta 
lebih dari 70.000 produk pakaian, sepatu, tas, aksesoris, busana muslim dan kosmetik untuk 
pria dan wanita. ZALORA Indonesia memberikan pengalaman belanja mudah dengan harga 
terjangkau serta pelayanan pelanggan terbaik di kelasnya untuk konsumen. Diantaranya, 
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 garansi 30 hari 
uang kembali dan penukaran barang. 
 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 
@CiplukCarlita    Afdita Sari 
Twitter Indonesia    ZALORA Indonesia 
pcarlita@twitter.com     afdita.sari@id.zalora.com 

https://about.twitter.com/what-is-twitter/story-of-a-tweet
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