
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS RELEASE 

 

 

OWN NOW, Kampanye Brand Terintegrasi Pertama dari Zalora  

 

        

 

Jakarta (07/07) Zalora, online fashion terbesar di Asia kini meluncurkan kampanye brand 

terintegrasi pertamanya berjudul ‘Own Now’ yang diluncurkan secara serentak di 7 negara – 

Filipina, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Singapura, Malaysia dan Indonesia, serta bekerja 

sama dengan salah satu agensi ternama Bartle Bogle Hegarty (BBH). Kampanye brand dari 

Zalora ini ditandai dengan hadirnya iklan TV yang ditayangkan di Indonesia dan Malaysia.  

 

“‘Own Now’ menggambarkan rasa percaya diri yang muncul ketika seseorang mengenakan 

fashion items terbaru atau mengerjakan sesuatu yang menjadi passion mereka,” jelas Scott 

McClelland, Executive Creative Director, BBH Asia Pacific. “Ini merupakan salah satu cara dari 

Zalora mengajak para pecinta mode untuk tetap memiliki rasa percaya diri lewat apa yang 

mereka kenakan dan kerjakan,” lanjutnya.  

 

Lewat kampanye brand ‘Own Now’ ini Zalora berkolaborasi dengan sejumlah figur ternama dan 

influencer muda dari beberapa Negara di Asia yang menjadi sumber inspirasi bagi para 

pencinta mode. Seperti fashion blogger Ayla Dimitri, DJ Zouk Nightclub Singapura DJ Ghetto, 

video blogger Huy Me dan fashion photographer Tang Tangan dari Vietnam. Tak ketinggalan, 



 

 

 

 

 

 

 

 

kampanye brand pertama dari Zalora ini juga menyajikan serangkaian tema yang berbeda di 

setiap waktunya, seperti “Own the Dress”, “Own the Night” dan “Own Hari Raya”. 

 

“Konsep dari ‘Own Now’ itu sendiri telah membentuk dan membawa Zalora sebagai salah satu 

brand dengan narasi marketing yang diterima baik oleh para pecinta Zalora,” ujar Tito Costa, 

Regional Managing Director, ZALORA Group. “Pada intinya ‘Own Now’ adalah salah satu 

upaya kami dalam mengajak para pecinta mode untuk mengekspresikan rasa percaya diri 

mereka di setiap waktu lewat koleksi yang kami tawarkan,” tutupnya.  

 

Kini, para pecinta mode tanah air dapat mengunjungi http://www.zalora.co.id/own-now-2014/ 

untuk melihat koleksi ‘Own Now’ dan http://blog.zalora.com/news/zalora-own-

now/#.U7oTf_mSyPs untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ‘Own Now’. 

 

-000- 

 

Media Contacts: 

 

ZALORA Group 

Jaime De Silva | Head of Communications and Branding | +65 8121 5223 | 

jaime.desilva@zalora.com 

 

Zalora Indonesia 

Anggita Vela Lydia | Public Relations Manager | anggita.vela@zalora.co.id  

 

BBH Asia Pacific 

Deborah Abraham | PR Director | +65 96839086 | deborah.abraham@bbh-asiapac.com.sg 

 

ABOUT ZALORA GROUP: 

ZALORA Group adalah destinasi belanja fashion online nomor 1 di Asia, yang didirikan di akhir 
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tahun 2011. Hadir di Singapura, Indonesia, Malaysia & Brunei, Filipina, Thailand, Vietnam, Hong 

Kong, termasuk Australia dan New Zealand yang beroperasi di Asia Tenggara / Hong Kong 

dengan nama The Iconic. Situs lokal ZALORA Group menawarkan koleksi merek internasional dan 

local atas dan produk di pakaian, sepatu, aksesoris, dan kategori kecantikan untuk pria dan 

wanita. 

 

Situs lokal zalora.co.id menawarkan koleksi lebih dari 650 top brand internasional dan local serta 

lebih dari 32.000 produk pakaian, sepatu, tas, aksesoris, busana muslim dan kosmetik untuk pria 

dan wanita. ZALORA Indonesia memberikan pengalaman belanja mudah dengan harga 

terjangkau, ditambah dengan pelayanan yang terbaik di kelasnya bagi para pelanggan. 

Diantaranya, layanan bayar di tempat saat barang datang (COD) di 78 kota seluruh Indonesia, 

pengiriman 1-3 hari untuk wilayah Jakarta dan 2-6 hari untuk wilayah luar Jakarta serta garansi 30 

hari uang kembali.  

 

About BBH: 

BBH Asia Pacific telah berlaga di industry kreatif selama lebih dari 18 tahun. Dengan 

memproduksi hasil karya yang kreatif dan kerja yang efektif, BBH Asia Pacific telah berhasil 

membangun reputasi yang sangat baik di sejumlah negara. BBH telah meraih sejumlah 

penghargaan seperti Campaign Magazine’s Agency of the Year award sebanyak dua kali, 

berada di tiga terbesar dalam Marketing Magazine’s Agency of the Year selama tiga tahun 

berturut-turut, most awarded agency dalam Hall of Fame Awards di tahun 2012/2013 dan telah 

memenangkan penghargaan untuk kategori effective strategy dan most effective agency oleh 

WARC di tahun 2011/2012.  

 

BBH memegang peran utama dibalik sejumlah hasil karya tergengsi seperti rebranding dari 

Singapore Tourism Board, peluncuran iklan TV Google Chrome pertama di Asia serta permen 

lollipop terkenal di dunia, Chupa Chups. Google, Nike, Dutch Lady, Johnnie Walker, The Coca 

http://www.zalora.co.id/


 

 

 

 

 

 

 

 

Cola Company, Mentos, Chupa Chups, Haagen Dazs, Kronenbourg, Axe,Surf, Vaseline, British 

Airways, Dulux dan NTUC Income merupakan brand ternama di dunia yang menjadi klien dari 

BBH.  

 

 


