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   ZALORA MELUNCURKAN FASHION FEVER WEEK 

Penawaran spesial untuk koleksi high-street fashion brands hanya di ZALORA 

 

Jakarta, 21 Juli 2015 - ZALORA, destinasi fashion online di Asia, meluncurkan Fashion Fever 

Week, penawaran spesial untuk fashion brand pilihan di semua ZALORA Asia Tenggara pada 

pertengahan tahun, mulai dari 22 Juli sampai dengan 2 Agustus 2015. Rangkaian Fashion 

Fever Week menjadi perayaan fashion spesial untuk ZALORA di pertengahan tahun ini dan 

menawarkan konsumen akses langsung untuk high-street global fashion brands sekaligus lokal 

brand dengan harga super spesial. ZALORA memberikan diskon sampai dengan 80% untuk 

seleksi fashion terbaik dari brand-brand yang berpartisipasi dalam Fashion Fever Week ini.  

 

Sampai hari ini, ZALORA memiliki lebih dari 6,000 brand fashion lokal dan global di seluruh 

situs ZALORA Asia Tenggara. Beberapa brand yang ikut berpartisipasi dalam rangkaian 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fashion Fever Week ini adalah Levis, Mango, River Island, New Look, dan termasuk ZALORA, 

private label dari ZALORA yang menjadi pilihan favorit konsumen.  

 

Untuk melengkapinya, ZALORA terus memberikan pelayanan terbaik selama sepuluh hari 

berturut-turut. Pelayanan terbaik ini meliputi same-day delivery/ pengiriman di hari yang sama 

untuk order sebelum pukul 11.00 siang, free delivery untuk order diatas Rp250,000, layanan 

bayar di tempat/ Cash on Delivery (CoD), hingga layanan pengembalian dan penukaran/ refund 

return sampai dengan 30 hari.  

 

“ZALORA berkomitmen untuk terus memberikan akses belanja online terbaik dan berupaya 

mengubah habit konsumen di Asia dari berbelanja offline ke belanja online, motivasi kami untuk 

memberikan akses ke brand fashion pilihan sehingga memudahkan konsumen di seluruh 

wilayah Asia Tenggara termasuk Hong Kong untuk menikmati kenyamanan dan keamanan 

berbelanja online. Kami tidak hanya ingin memberikan akses terbaik untuk konsumen, lebih dari 

itu, kami ingin konsumen mendapatkan penawaran spesial untuk koleksi fashion terbaik ini. 

ZALORA Fashion Fever Week adalah kesempatan terbaik untuk konsumen mendapatkan 

produk berkualitas dengan harga terjangkau.” Ujar Harry Markl, Managing Director ZALORA.  

 

ZALORA Fashion Fever Week akan berlangsung dari tanggal 22 – 31 Juli 2015, konsumen di 

seluruh Indonesia dapat menikmati mudah dan nyamannya berbelanja online dari manapun dan 

kapanpun di www.zalora.co.id atau melalui fashion apps ZALORA yang dapat diunduh di 

Google Play dan Apps Store.  

 

High-street fashion brands yang ikut berpartisipasi dalam Fashion Fever Week, diantaranya 

sebagai berikut: 

 River Island 

 Mango 

 ZALORA 

 ZALORA BASICS 

 New Look 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Factorie 

 24:01 

 Point One 

 Cocolyn 

 Les Catino 

 Accent 

 Mint 

 Embellish 

 Tutu 

 Tucked In 

 Rip Curl 

 Levis 

 Lois 

 Dr Kevin 

 Jim Joker 

 Salt N Pepper 

 Asylum 

 FTL 

 3Second 

 Greenlight 

 Famo 

 Moutley 
-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. Situs lokal ZALORA Group menawarkan koleksi merek internasional dan local atas dan produk di 
pakaian, sepatu, aksesoris, dan kategori kecantikan untuk pria dan wanita. 
 
TENTANG ZALORA INDONESIA: 
Situs lokal zalora.co.id menawarkan koleksi lebih dari 650 top brand internasional dan lokal 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 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.  
 
Kontak Media: 
Afdita Sari – Public Relation Manager ZALORA Indonesia 
0812-1050381 
afdita.sari@zalora.co.id 

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

