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11.11 Singles’ Day - Penawaran Super Spesial ZALORA di Bulan November 

Perayaan belanja fashion online akhir tahun hanya di zalora.co.id 
 
 

Jakarta, 5 November 2015 – ZALORA, destinasi fashion online terbesar di Asia menyambut 
bulan November dengan menghadirkan perayaan belanja Singles’ Day yang akan 
diselenggarakan selama satu hari penuh pada tanggal 11 November 2015. Meningkatnya 
trend belanja online di Indonesia menjadi motivasi ZALORA untuk menghadirkan perayaan 
belanja spesial dengan tawaran diskon hingga 80%. 
 
"Akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk belanja fashion, dan kami telah mempersiapkan 
rangkaian perayaan spesial dengan penawaran super menarik untuk semua konsumen kami. 
Pada November ini kami mengadakan Singles’ Day hanya selama satu hari penuh, sebuah 
persembahan spesial dengan penawaran belanja terbaik untuk semua produk high-street 
fashion yang tersedia di ZALORA. Selama satu hari penuh konsumen dapat berbelanja 
sepuasnya tanpa harus menguras kantong," kata Anthony Fung, Managing Director ZALORA 
Indonesia. 
 

Pada perayaan Single’s Day tanggal 11 November mendatang, ZALORA akan memberikan 
lebih banyak pilihan brand fashion terbaik dari lokal dan internaisonal, seperti Nike, Vans, 
Mango, New Look, ALDO, dan ZALORA  label. Sebagai tambahannya, Singles’ Day juga akan 
menghadirkan sejumlah brand fashion lokal terbaru yang tengah digemari oleh pecinta 
fashion. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
"Tahun ini ZALORA memberikan akses untuk para pecinta fashion dalam memilih ragam 
produk high-street fashion brand, tidak hanya dari brand yang mendunia tetapi juga kreasi 
lokal dengan koleksi fashion yang sangat menarik. Dengan membuka peluang untuk pemain 
lokal ikut serta di Singles’ Day ini, ZALORA berkontribusi dalam mengenalkan brand lokal 
kepada konsumen kami di seluruh Indonesia melalui channel marketing yang terintegrasi.” 
ujar Anthony menambahkan. 
 
Singles’ Day diselenggarakan secara serentak selama satu hari penuh mulai pukul 00.00 – 
24.00 di seluruh ZALORA region, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Hong Kong, 
Taiwan dan termasuk Indonesia. Secara khusus di Indonesia, ZALORA bekerja sama dengan 
sejumlah bank untuk memberikan penawaran spesial tambahan diskon 15% untuk pemegang 
kartu kredit. Kunjungi www.zalora.co.id/singles-day/ atau download aplikasi ZALORA di App 
Stores & Google Play untuk mengetahui lebih lanjut tentang penawaran Singles’ Day. 
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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. 

 

Kontak Media: 

Afdita Sari – Public Relation Manager ZALORA Indonesia 

0812-1050381 
afdita.sari@zalora.co.id 
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