
 
 

 

Siaran pers 
Untuk diterbitkan segera 

 

 

ZALORA Menunjuk Anthony Fung Sebagai CEO ZALORA 
Indonesia 

 

 
Jakarta, 1 September 2015 – ZALORA 
Indonesia telah mengumumkan Anthony Fung 
sebagai CEO untuk memimpin pasar ZALORA di 
Indonesia efektif sejak hari ini. Sebelumnya, 
Anthony menjabat sebagai Managing Director 
untuk ZALORA Indonesia.     
 
Tercatat mulai dari September 2015, Anthony 
akan bertanggung jawab penuh untuk 
mengawasi dan mengatur operasi ZALORA 
Indonesia di semua lini dari buying-
merchandising, operations-warehouse sampai 
dengan strategi marketing di seluruh 
Indonesia. 
 
“ZALORA adalah pemimpin pasar untuk fashion 
e-commerce in Indonesia. Saya merasa 
terhormat untuk dipilih sebagai pemimpin dan 
membawa ZALORA Indonesia untuk terus 
berkembang di industri ini,” kata Anthony. 
“Kesempatan berkembang untuk fashion e-
commerce sangatlah besar. Saya berkomitmen 
untuk terus membawa merk fashion lokal dan 
internasional ke platform Zalora untuk 
memberikan pengalaman berbelanja online kelas dunia untuk semua pelanggan kami.” Ujar 
Anthony menambahkan.  
 
Anthony bergabung dengan ZALORA pada tahun 2012. Ia memulai karirnya di Bank of America 
Merrill Lynch fokus di bidang Mergers and Acquisitions. Anthony memegang gelar Bachelor of 
Science dalam bidang Ekonomi dari Wharton, University of Pennsylvania dan Master di bidang 
Finance dari Universitas Princeton. 
 



 
 

ZALORA memasuki pasar Asia Tenggara pada tahun 2012 dan saat ini memimpin pasar dengan 
lebih dari 1.000 merk lokal dan internasional untuk kategori pakaian, sepatu, aksesoris dan 
beauty/ make-up. ZALORA hadir untuk menjawab lebih dari 80 juta kebutuhan busana para 
pengguna internet yang diharapkan akan naik sampai dengan dua kali lipat dalam dua tahun ke 
depan. 
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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 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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