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ZALORA Indonesia Memperingati Perayaan Ulang 

Tahun Ketiga Dalam Pagelaran  

ZALORA 3rd Year, The Milestone 
Sebuah penampilan dari koleksi Zalora Private Label terkini di Indonesia Fashion Week 2015 

 

 

Jakarta, 26 Februari 2015 – ZALORA Indonesia menggelar fashion show ZALORA 3rd year, 

The Milestone dalam perhelatan Indonesia Fashion Week 2015. Sebagai satu langkah penting 

dalam rangkaian perayaan ulang tahun ZALORA Indonesia yang ketiga, ZALORA menampilkan 

sederet koleksi fashion terkini dari private label, ZALORA, Something Borrowed dan ZALIA. 

Sebagai satu-satunya fashion online retail pada rangkaian acara Indonesia Fashion Week 2015, 

ZALORA berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata untuk perkembangan industri 

fashion retail di Indonesia.   

 

“Fokus ZALORA dalam fashion show kali ini adalah untuk menampilkan secara perdana koleksi 

terbaru dari private label ZALORA,” kata Avni Pundir, Managing Director and Head of Private 

Label ZALORA. “Melalui pagelaran Zalora 3rd Year, The Milestone, kami ingin para pecinta 

fashion memilih ZALORA sebagai destinasi fashion online terbesar yang menyajikan berbagai 

pilihan produk high-street fashion secara lengkap dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau,” 

kata Avni Pundir menambahkan.  

 

Dalam ‘ZALORA 3rd Year: The Milestone’ ZALORA menceritakan perjalanannya sebagai 

online fashion retail terbesar di Asia. Perkembangan ini tidak lepas dari dukungan konsumen 

setia Zalora yang terus memberikan masukan serta kontribusi positif di zalora.co.id.  Mengacu 

pada riset BMI* yang memprediksi pertumbuhan online retail sampai dengan dua kali lipat di 

tahun ini, menjadikan Zalora semakin optimis untuk terus memberikan persembahan spesialnya 

kepada konsumen retail. 

 

“Industri ini berkembang dengan sangat cepat. Sejak hadirnya kami pertama kali di Indonesia, 

kami diterima dengan baik sampai dengan hari ini. Perayaan tiga tahun perjalanan ini merupakan 

bentuk terima kasih kami atas dukungan semua pihak terutama konsumen kami yang selalu setia 

berkontribusi dalam perkembangan Zalora di Indonesia. Mengambil peran di Indonesia Fashion 

Week adalah salah satu kontribusi nyata ZALORA dalam mendukung pertumbuhan fashion lokal 

sekaligus memantapkan posisi kami sebagai pemain penting di industri fashion Indonesia.” ujar 

Fredrik Thomassen, CEO ZALORA Indonesia. 

 



 
 
Berbeda dengan tahun sebelumnya, dalam Indonesia Fashion Week kali ini, Zalora berkolaborasi 

dengan Ivan Gunawan, salah satu fashion desainer berbakat di Indonesia. Zalora turut 

mempersembahkan fashion show koleksi terkini dari Ivan Gunawan. “Zalora adalah salah satu 

pelaku penting di industri fashion retail, melalui kerja sama pertama ini kami berharap dapat 

membuka langkah untuk kolaborasi lanjutan yang bisa dilakukan di waktu yang akan datang. 

Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menjadi bagian dari pagelaran busana yang di-host 

oleh ZALORA,” ujar Ivan Gunawan. 

 

Melanjutkan rangkaian perayaan ulang tahun ZALORA yang ketiga, berbagai penawaran spesial 

hingga 80% dan Mega Deals menarik dari brand-brand ternama akan hadir untuk pelanggan setia 

zalora.co.id mulai dari tanggal 5 – 8 Maret 2015. 

 

Index: 

*http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/22/ri-s-online-shoppers-spend-rp-50t-year-

survey.html  

 

-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 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 
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