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ZALORA MELUNCURKAN KOLEKSI MODEST WEAR 

DALAM LEBARAN FASHION PARADE 2015  

Pilihan Terbaik dari 8 Desainer Indonesia Termasuk Koleksi Eksklusif dari ZALORA 

Private Label, Zalia 

 
 

Jakarta, 19 Mei 2015 - ZALORA Indonesia menyelenggarakan ZALORA Lebaran Fashion 
Parade 2015 dengan menampilkan 55 rancangan modest wear pilihan dari desainer-desainer 
terbaik. Hadir dengan sentuhan edgy, shabby dan termasuk koleksi kontemporer eksklusif dari 
Zalia. 
 
Zalora Indonesia secara khusus menghadirkan Zalia, koleksi private label yang didesain oleh 
tim in-house desainer Zalora yang hadir dalam berbagai gaya fashion elegan untuk para wanita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koleksi terbaru Zalia memiliki unsur glamor abad 19 dalam balutan desain kontemporer. 
Ditambah dengan artistik yang mewah dan sentuhan the dazzling chandelier sekaligus dihiasi 
permata dan berlian yang indah, Zalia sangat selaras untuk dipakai dalam perayaan Idul Fitri 
mendatang.  
 
Dengan dipenuhi intricate embellishments, sophisticated embroideries, hand-beading serta 
crochet-lace yang halus, koleksi Zalia hadir sangat eksklusif. Palet warna tahun ini adalah 
campuran dari warna-warna berani seperti emas metalik, midnight blue, audacious red dan 
termasuk didalamnya warna pastel yang lembut serta sentuhan hitam dan gading untuk kesan 
klasik juga netral. Pelanggan secara khusus dapat memiliki koleksi yang terbuat dari bahan 
sifon yang lembut dan satin dalam sebagai gaun pesta atau dalam mode flattering mermaid 
shapes untuk menciptakan siluet feminin modern.  
 
Fredrik Thomassen, CEO Zalora Indonesia mengatakan "Zalora Lebaran Fashion Parade 
adalah perayaan koleksi terbaik kami menyambut hari raya Idul Fitri 1436H. Pilihan modest 
wear yang dapat dipakai untuk acara-acara spesial kami persembahkan khusus untuk 
konsumen di Indonesia. Lebih dari itu, kami menghadirkan koleksi private label kami, Zalia, 
yang secara eksklusif diluncurkan di Singapura, Indonesia dan Malaysia." 
 
Koleksi terbaik dari Ria Miranda, Jenahara dan Restu Anggraini turut hadir dalam pagelaran 
fashion show kali ini. Masing-masing desainer mempersembahkan koleksi dalam tema Clair by 
Ria Miranda for Zalora, Jebaya by Jenahara for Zalora dan Naqiyya by Restu Anggraini for 
Zalora. 
 
Pilihan modest wear khusus untuk menyambut lebaran ini hadir dalam berbagai pilihan style 
yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen Indonesia. Termasuk didalamnya desain 
dari Rani Hatta dalam koleksi Essential, Pariskara by Kami Idea, Eid Series by Monel, Love 
Song Ramadhan Collection dari Ranti, dan Sacred by Novierock. 
 
Seluruh koleksi tersedia di Zalora.co.id mulai bulan Mei 2015 dan hadir dengan harga mulai dari 
Rp299,000 sampai dengan Rp1,299,000. 
 

 
-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 

http://zalora.co.id/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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