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ZALORA Menghadirkan Koleksi Terbaru Jeans Raffi Ahmad 

Bergaya casual, young & funky ala Raffi Ahmad dalam lini fashion terbarunya 
RA Jeans 

 
Jakarta, Kamis 15 Oktober 2015 – ZALORA, sebagai destinasi fashion online terbesar di 

Indonesia semakin serius mendukung brand fashion lokal dengan kehadiran koleksi jeans terbaru dari 
Raffi Ahmad, RA Jeans. Koleksi RA Jeans hadir mulai dari tanggal 17 Oktober di ZALORA Indonesia 

dengan desain jeans serta kaos kasual yang sangat cocok untuk pria dan wanita. 
 

“Bisnis fashion online harus dicermati secara serius dan inilah alasan kami memilih ZALORA sebagai 

partner online untuk RA Jeans. Koleksi ini hadir dengan bahan berkualitas dan harga terjangkau 
untuk semua masyarakat dimana kami ingin koleksi RA Jeans dapat dinikmati oleh konsumen di 

seluruh Indonesia. Untuk itulah kami bekerja sama dengan ZALORA yang menjadi pilihan online 
fashion terdepan dengan pelayanan terbaik yang dapat mengakomodir konsumen kami.” Kata Raffi 

Ahmad, Co-Founder RA Jeans. 

 
Kolaborasi ZALORA dan RA Jeans adalah yang pertama kali dilakukan dengan menyasar target market 

mulai dari kalangan muda umur 16 tahun hingga 35 tahun. Seluruh koleksi ini hadir dengan pilihan 
bahan 100% katun dan jeans berkualitas. 

 
Anthony Fung Managing Director ZALORA Indonesia mengatakan, “Salah satu komitmen ZALORA 

adalah memberikan ragam pilihan fesyen untuk pasar Indonesia, melalui kehadiran RA Jeans dalam 

list brand lokal kami adalah salah satu strategi kami untuk terus meningkatkan kualitas ZALORA 
sebagai destinasi yang tepat untuk setiap gaya fashion berkualitas.” 

 
ZALORA berdiri sejak akhir tahun 2012 dan telah menjadi partner online untuk lebih dari 1,000 brand 

fashion baik lokal maupun internasional. Seiring dengan perkembangannya, ZALORA menggandeng 

partner dari berbagai industri termasuk partner logistik yang membantu para pemilik brand lokal di 
ZALORA dalam memasarkan produknya di seluruh wilayah Indonesia. 

 
“Kami membutuhkan waktu paling lambat selama 7 hari kerja dalam menjangkau konsumen di luar 

wilayah Jakarta dan untuk wilayah Jabodetabek kami memiliki tim kurir in-house Zalora Delivery 

Express yang akan mengantarkan order konsumen sampai ke lokasi hanya dalam waktu 1 sampai 
dengan 3 hari kerja.” Kata Anthony menambahkan. 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

Sebagai tambahan, ZALORA juga menyediakan berbagai kemudahan berbelanja online seperti sistem 

pembayaran ditempat (Cash on Delivery/ CoD) yang tersedia di lebih dari 115 kota seluruh Indonesia 
hingga kemudahan untuk penukaran dan pengembalian barang dalam waktu 30 hari. 

 
“Fasilitas belanja yang ditawarkan ZALORA semakin memudahkan konsumen setia dan penggemar 

Raffi Ahmad dalam memiliki koleksi RA Jeans.” Ujar Raffi Ahmad menutup. 
 

Koleksi RA Jeans secara lengkap dapat ditemukan di http://www.zalora.co.id/ra-jeans/ dengan harga 

mulai dari Rp109,500 hingga Rp379,000. RA Jeans merupakan salah satu brand fashion ready-to- 
wear yang didesain oleh publik figur tanah air yang tersedia di ZALORA Indonesia. 

 
-selesai- 

 

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: 

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 seluruh Indonesia. 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 untuk 
penukaran barang. 

 

TENTANG RA JEANS: 

We give the best to customer in every touch of design and material. Semua design dari product RA 

Jeans di seleksi sendiri oleh Raffi Ahmad. RA Jeans akan berada di seluruh Indonesia dalam kurun 
waktu 2 bulan baik secara offline maupun online. Produk utama RA Jeans adalah kaos dan celana 

jeans berdesain casual, young and funky dengan harga terjangkau. 
 

Kontak Media: 

Afdita Sari – Public Relation Manager ZALORA Indonesia 
0812-1050381 

afdita.sari@zalora.co.id 
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