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ZALORA SUPER CLEARANCE DAY,  
PENAWARAN KHUSUS UNTUK SEMUA KOLEKSI FASHION TERKINI  

Bersiap untuk kejutan spesial sampai dengan 80% di 27 – 29 Januari 2015 
 
 

Jakarta, 26 Januari 2015  - 
ZALORA menggelar SUPER 
CLEARANCE DAY, penawaran 
spesial yang hanya akan berjalan 
selama 3x24 jam, zalora.co.id hadir 
dengan diskon khusus sampai 
dengan 80% yang berlaku untuk 
semua lini fashion eksklusif pilihan. 
Sebuah persembahan khusus di 
awal tahun untuk seluruh 
konsumen retail di Indonesia.   
 
Dimulai tanggal 27 sampai dengan 
29 Januari 2015, ZALORA Indonesia 
memberikan harga spesial untuk 
pembelian fashion items dari brand-
brand Internasional seperti River 
Island, Lola Skye, Material Girl, 
hingga Mango. Tidak hanya itu, 
ZALORA memberikan tambahan 
potongan khusus untuk brand tas 
eksklusif, Palomino, sampai dengan 
70%, sepatu Rubi 40% dan 
sejumlah Sneakers pilihan dari Nike, Vans, Macbeth, Rip Curl, Airwalk hingga Wakai dengan 
potongan harga sampai dengan 40%. 
 
“Super Clearance Day adalah hari spesial untuk kami. Penawaran spesial ini hanya dilakukan 
selama tiga hari saja dan berlaku untuk semua fashion items pilihan eksklusif di Zalora.co.id. 
Inilah hadiah awal tahun dari kami untuk semua pelanggan setia ZALORA atas kontribusinya 
mendukung ZALORA sebagai fashion online retail terbesar di wilayah Asia, yang pasti tidak 
kalah seru dari perayaan ZALORA sebelumnya, kami harap persembahan awal tahun ini dapat 
dinikmati oleh semua orang.” kata Fredrik Thomassen, CEO & Co-Founder ZALORA Indonesia. 
  
Memasuki tahun ketiga di 2015 ini, ZALORA semakin memantapkan diri sebagai pemain fashion 
online retail terbesar di Indonesia. Dengan memberikan kejutan penawaran khusus, ZALORA 
juga terus menambahkan pelayanan terbaik untuk konsumen seperti Cash on Delivery yang 
bertambah dari 115 kota sampai dengan pelayanan Same Day Delivery, pengiriman langsung di 
hari yang sama untuk wilayah Jabodetabek.  
 

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


“Seiring dengan perkembangan kami di pasar online retail di Indonesia, program penawaran 
yang kami berikan selalu kami imbangi dengan tambahan pelayanan khusus untuk semua 
pelanggan. Super Clearance Day yang kami berikan untuk pelanggan juga berlaku dengan 
fasilitas Cash on Delivery, jasa pengiriman gratis hingga fasilitas return atau refund order dari 
konsumen.” Ujar Fredrik menutup. 
 
 

-selesai- 

 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 

Afdita Sari – PR Manager  
afdita.sari@zalora.co.id 

 
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 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.  
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