
	  
	  

 
ZALORA MELUNCURKAN KOLEKSI PAKAIAN 

MUSLIM SPRING 2015 
Ready-to-wear dari Ria Miranda, Restu Anggraini dan Jenahara secara eksklusif hanya di zalora.co.id 

 
 
Jakarta, 17 Februari 2015 – ZALORA Indonesia meluncurkan koleksi Muslim terbaru untuk 
musim Spring 2015 dari tiga desainer muslim Indonesia, Ria Miranda, Restu Anggraini dan 
Jenahara. Kolaborasi eksklusif dalam padanan desain dan pilihan ready-to-wear yang 
dipersembahkan khusus untuk konsumen setia zalora.co.id. Melanjutkan kolaborasi di tahun 
kedua bersama Ria Miranda dan Jenahara, ZALORA mempersembahkan lebih dari 100 koleksi di 
musim ini. Tidak hanya itu, Restu Anggraini turut digandeng untuk ikut serta memberikan desain 
khususnya untuk ZALORA Indonesia. 
 
“Memasuki tahun ketiganya di Indonesia, ZALORA dengan bangga mempersembahkan koleksi 
terkini dari tiga desainer muslim ternama dan berbakat yang dimiliki oleh pusat busana muslim 
dunia, Indonesia. Melanjutkan kerjasama kami yang terjalin sejak tahun lalu, ZALORA mengerti 
kebutuhan pasar fashion muslim yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Untuk menjawab 
tantangan ini, kami berkolaborasi dengan tiga desainer yang memiliki kreativitas tinggi dalam 
menciptakan ragam busana dan kreasi baru untuk memenuhi berbagai selera dan kebutuhan 
konsumen retail.” ujar Anthony Fung, Managing Director Buying ZALORA Indonesia.  
 
Melalui desain eksklusif dari tiga desainer muslim berbakat, ZALORA kembali mengembangkan 
fokus dalam lini busana muslim yang semakin diminati oleh konsumen retail di Indonesia. 
Perkembangan ini juga diikuti dengan daya kreativitas tinggi dari masing-masing desainer untuk 
terus merancang koleksi terkini dengan gaya yang semakin dinamis.  
 
“Selama bekerja sama dengan ZALORA kami menyadari bahwa wadah untuk memasarkan hasil 
karya tidak hanya melalui offline saja, tapi juga secara online, dan ZALORA adalah wadah yang 
tepat bagi kami, para desainer untuk memasarkan produk kami. Melalui pelayanan dan 
kemudahan yang diberikan ZALORA, awareness dari masyarakat akan hasil karya kami juga 
semakin besar. Tidak berhenti sampai disitu, kerja sama kami yang terus berjalan sampai dengan 
hari ini menandakan besarnya perkembangan pasar yang dapat kami raih bersama-sama.” kata 
Jenahara menjelaskan.  
 
Sebagai negara dengan populasi muslim yang sangat besar, Indonesia menjadi kiblat busana 
muslim dunia. Indonesia adalah pusat inspirasi atau tren, dengan standarisasi kualitas baik dari 
segi desain, material termasuk penerapan motif dan warna yang semakin variatif. Kondisi inilah 
yang mempengaruhi pasar Indonesia akan permintaan gaya busana muslim bergerak secara 
signifikan.  
 
 
 



	  
	  
 
“Industri busana muslim sendiri memiliki nilai hingga US$ 224 milyar dan Indonesia merupakan 
salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkannya. Melalui kerjasama 
dengan ZALORA, kami dapat memberikan lebih banyak pilihan gaya untuk para perempuan 
muslim yang tinggal di berbagai penjuru Indonesia,” jelas Restu Anggraini. “Melalui koleksi ‘Restu 
Anggraini for ZALORA’, saya menonjolkan konsep busana atasan dan bawahan yang sangat 
mudah di padu padan. Koleksi ini bercerita tentang wanita  muda yang sukses, bersemangat dan 
sangat percaya diri.” kata Restu Anggraini melanjutkan.  
 
ZALORA memiliki jumlah audience dan market share yang lebih besar jika dibandingkan dengan 
online fashion platform lainnya. Melalui kolaborasi dengan designer lokal, ZALORA menyediakan 
ready-to-wear berkualitas karya para designer yang dapat dijangkau kapan dan darimana saja 
hanya dengan satu klik.  
 
“Sebagai destinasi fashion online terbesar di Indonesia, ZALORA menyuguhkan produk fashion 
yang beragam dengan brand fashion yang berkualitas, termasuk koleksi pakaian muslim yang 
dapat merangkul ke semua kalangan. Melalui kolaborasi Ria Miranda for ZALORA yang dikemas 
dalam bentuk siluet simple basic, menjadikan koleksi ini patut dimiliki dan sangat mudah untuk di 
mix and match. Konsep modern casual berpadu dengan warna pastel dan feminin ini selalu 
menjadi produk favorit di Zalora.co.id.” ujar Ria Miranda menambahkan. 
 
Lewat kolaborasi ini Jenahara, Restu Anggraini dan Ria Miranda secara ekslusif meluncurkan 
koleksi muslim ready-to-wear yang akan tersedia mulai hari ini di zalora.co.id dengan kisaharan 
harga antara 299,000 – 699,000.   
 

-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 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 


