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ZALORA BERGABUNG DALAM RANGKAIAN 

ASIA’S NEXT TOP MODEL 3 

 
Ajang Pencarian Model Bergengsi Memasuki Season Ketiga di Bulan Maret 2015 

  

 

Jakarta, 19 Maret 2015; ZALORA, destinasi fashion online terbesar di Asia, mengumumkan 

kemitraan dengan FOX International Channel untuk Asia’s Next Top Model Season 3. Siaran 

reality show ini adalah ajang pencarian model yang paling terkenal dan sukses menarik perhatian 

pemirsa di wilayah Asia dalam menghadirkan fashion faces terbaik di scene modeling.  

 

Asia Next Top Model Season 3 adalah semua tentang gaya dan glamorous, dilengkapi dengan 

sempurna oleh a must have high street fashion persembahan dari ZALORA. Model Superstar, 

Georgina Wilson, akan menjadi tuan rumah yang baru di musim ini. Georgina akan bergabung 

dengan creative director Alex Perry, dan model mentor Joey Mead King sebagai panelis inti. Para 

panelis akan memandu para calon model berjalan di high-stakes catwalk, pemotretan fashion 

sekaligus memandu bagaimana rangkaian terbaik untuk publikasi penampilan mereka – ini adalah 

sebuah ajang camp model yang sangat ketat untuk menemukan siapa saja di antara para wanita 

ini yang layak untuk menjadi pemenangnya.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo Bjordal, Head of Marketing ZALORA Indonesia mengatakan “Asia’s Next Top Model adalah 
ajang pencarian model yang paling terkenal di Asia, dan dinikmati oleh jutaan penggemar mode 

di seluruh wilayah ini. Kami bangga untuk berkontribusi dalam ajang pencarian ini sekaligus 

menemukan top model berikutnya dari Asia. ZALORA mendukung keragaman keindahan Asia 

sekaligus juga berusaha untuk memberdayakan perempuan melalui busana pilihan dengan 

memberikan mereka kepercayaan diri untuk memiliki momen apa pun dalam menemukan 

personal style mereka masing-masing. Komitmen ini sangat sempurna dan tepat diterapkan dalam 

rangkaian acara Asia’s Next Top Model, dimana mereka akan menghadapi tantangan pilihan gaya 

setiap minggunya.” 

 

Tahlia Raji, Rani Ramadhany dan Ayu Gani adalah finalis terbaik dari Indonesia, dimana mereka 

akan bersaing dengan 14 kontestan lainnya untuk menjadi pemenang Asia’s Next Top Model ini. 

Pemenang Asia’s Next Top Model akan diberi nama Face of TRESemme 2015 di Asia Tenggara 

dan Face of ZALORA, dan ia mendapatkan akses untuk memiliki seri baru sedan Subaru XV 

IMS. Model pemenang juga akan diberikan satu sesi khusus untuk fashion spread di Harper’s 

Bazaar Singapura. 

 

Asia’s Next Top Model Season 3 akan tayang perdana di Star World pada hari Rabu, 25 Maret 

2015, pukul 19:45 WIB. Untuk wilayah Indonesia, Asia’s Next Top Model Season 3 juga akan 

ditayangkan di Sindo TV mulai 5 April 2015 setiap pukul 22.00 WIB.  

 

-selesai- 

 
TENTANG ZALORA GROUP: 

ZALORA Group adalah destinasi belanja fashion online nomor 1 di Asia, yang didirikan di akhir 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.  

 

TENTANG ZALORA INDONESIA: 

Situs local 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.  

 

Kontak Media: 

Afdita Sari – Public Relation Manager  

afdita.sari@zalora.co.id 

http://www.zalora.co.id/
mailto:afdita.sari@zalora.co.id

