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ZALORA Luncurkan Digital Pop Up Store Pertama di Indonesia 

Persembahan belanja offline pertama dari fashion online retail 

 

Jakarta, 4 Desember 2014 - ZALORA, destinasi fashion online terbesar di Asia kembali 

memberikan kejutan untuk para pelanggannya dengan peluncuran The ZALORA Shop, pop up 

store berbasis online shopping pertama di Indonesia. ZALORA menjadi fashion e-commerce 

pertama di Asia Tenggara yang menggabungkan pengalaman belanja offline dan online di satu 

tempat.  

 

“The ZALORA Shop merupakan pop up store digital pertama di Indonesia yang menggabungkan 

pengalaman belanja offline dan online. Dimana kostumer dapat mencoba produk terlebih dahulu, 

membelinya secara online dan tak perlu repot menenteng tas belanja karena semua akan dikirim 

langsung ke rumah,” ujar Fredrik Thomassen, Managing Director ZALORA Indonesia. 

 

Fredrik menjelaskan dengan dibukanya The ZALORA Shop di Kota Kasablanka merupakan salah 

satu cara ZALORA untuk menghapus keraguan kostumer terhadap belanja online. “Melalui The 

ZALORA Shop kami mengajak para kostumer untuk membuktikan sendiri bahwa ZALORA 

menawarkan produk dan fasilitas belanja online terbaik, sehingga mereka tak perlu lagi ragu untuk 

berbelanja secara online,” lanjutnya. 

 

Industri e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga 

menjadikan Jakarta terpilih sebagai salah satu lokasi terbaik untuk The ZALORA Shop di Asia, 



 
 

sebelumnya Singapura telah lebih dulu membuka The ZALORA Shop di bulan Oktober. Angka 

penjualan melalui e-commerce di Indonesia diperkirakan mencapai USD 5 triliun di tahun 2016* 

dan penetrasi penggunaan smartphone di Indonesia tercatat sebesar 23%** sehingga 

memberikan peluang besar untuk ZALORA berkembang lebih jauh dan menguatkan posisi di pasar 

Indonesia. Untuk memperkuat posisinya, ZALORA Indonesia juga kerap kali bekerja sama dengan 

brand dari berbagai macam indsutri seperti Samsung, Indosat dan BCA.   

 

The ZALORA Shop merupakan inovasi ZALORA untuk menyatukan online dan offline ritel sekaligus 

memperkenalkan konsep belanja yang belum pernah hadir sebelumnya. “Kami optimis dengan 

dibukanya The ZALORA Shop, kostumer yang biasanya lebih memilih untuk belanja secara offline 

akan tertarik untuk berbelanja secara online. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan 

kepercayaan serta minat kustomer terhadap kemudahan, keamanan serta kenyamanan berbelanja 

online,” kata Fredrik menutup.  

 

Ditujukan untuk mereka yang fashionable dan gemar berbelanja, The ZALORA Shop menghadirkan 

lebih dari 200 produk pilihan untuk pria dan wanita. The ZALORA Shop akan hadir selama 

Desember 2014, dengan berbagai macam kegiatan fashion & beauty di setiap minggunya serta 

penawaran menarik setiap harinya untuk para pengunjung.  

 

*sumber: http://www.emarketer.com/Article/B2C-Ecommerce-Climbs-Worldwide-Emerging-Markets-Drive-

Sales-Higher/1010004  

**sumber: http://insideretail.asia/2013/09/18/mobile-commerce-shapes-asia-retail/ 

 

-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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