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Sambut Peringatan Kemerdekaan RI, ZALORA Hadirkan
Penawaran Menarik Untuk Brand Lokal

ZALORA gelar 8.8 Festival Belanja Online Tawarkan Diskon Hingga 88%

JAKARTA, 5 AGUSTUS 2021 – Memasuki Bulan Agustus, masyarakat Indonesia akan merayakan
momen spesial hari kemerdekaan, dimana sebentar lagi Indonesia akan genap berusia 76 tahun.
Suasana peringatan HUT RI masih sama seperti perayaan tahun lalu, selama pandemi masyarakat
Indonesia dianjurkan untuk tetap merayakan dan mengenang jasa-jasa pahlawan di masa lampau
dari rumah. Di tengah pertumbuhan teknologi seperti saat ini, terdapat banyak cara dan upaya yang
dapat dilakukan dalam memperingati HUT RI. Salah satu contohnya adalah dengan
memberdayakan dan mendukung pertumbuhan produk lokal, yang diantaranya dapat ditemukan di
platform e-commerce seperti ZALORA.

Bimo Darmoyo, Associate Marketing Director ZALORA Indonesia mengatakan, “ZALORA
sebagai destinasi online fashion, beauty dan lifestyle yang utama, terus berupaya untuk
menghadirkan pengalaman belanja yang nyaman dan sesuai preferensi pelanggan di setiap



kategorinya, termasuk dalam menghadirkan produk-produk lokal. Sebelumnya kami juga kerap
memberikan sorotan lebih terhadap berbagai brand lokal melalui berbagai penawaran menarik di
bawah kanal yang kami dedikasikan untuk produk lokal, ZALOCAL. Kami juga melihat adanya tren
baru dimana produk-produk lokal tersebut semakin digemari dan ditunggu oleh pelanggan
Indonesia, sehingga sejalan dengan kualitas yang tidak kalah saing dengan brand internasional”.

Pergeseran tren dan pertumbuhan brand lokal terbukti dari semakin banyaknya brand lokal baru
yang bermunculan dan menawarkan berbagai variasi produk bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal
ini, ZALORA merangkum daftar brand lokal favorit dan terbaru yang dapat ditemukan di kanal
khusus ZALOCAL sesuai kategori, seperti:

● Pria : Cardinal, Brodo, Dr. Kevin, Danar Hadi
● Wanita : The Executive, Cottonink, Yongki Komaladi, Berrybenka Label, Bhatara Batik
● Kesehatan dan Kecantikan : Somethinc, Avoskin, Sensatia Botanicals, Sensi, Pokana,

ERHA, BLP beauty, Sasc Official, Mineral Botanica, Marthaa Tilaar, Mustika Ratu
● Rumah dan Gaya Hidup : Herbana, Kintakun Collections, Maspion, GOTO hardware,

Dekornata
● Anak : Osella Kids, Exit Girl, Cocohanee, Rodeo Junior, Kids Icon, Cardinal Kids, Pito Dito,

Fluffy

“Kami melihat bahwa yang melatarbelakangi populernya produk dan brand lokal saat ini diantaranya
karena faktor harga yang masih tergolong murah, kualitas produk yang baik dan aman digunakan,
serta produk yang mudah dijangkau sehingga tidak perlu impor dan memakan ongkos kirim yang
mahal. Dalam hal ini, ZALORA akan terus berupaya untuk beradaptasi dan mendengarkan setiap
masukan dari pelanggan dan mitra brand sehingga dapat menghadirkan pengalaman belanja online
terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia”, tutup Bimo Darmoyo.

Bersamaan dengan perayaan hari UMKM nasional dan HUT RI ke-76, ZALORA menawarkan
promosi terbaik bagi pelanggan melalui kampanye 8.8 Festival Belanja Online. Dimana pelanggan
dapat menikmati keuntungan belanja online dari tanggal 8-14 Agustus 2021 seperti potongan harga
hingga 88%, tambahan voucher belanja hingga 30% dan masih banyak lagi. Selain menikmati
penawaran spesial dari brand lokal, pelanggan juga bisa menikmati keuntungan belanja serupa
untuk top brand internasional lain seperti Nike, H&M, Converse, The Body Shop dan lainnya.

Kunjungi https://www.zalora.com dan https://www.zalora.co.id/zalocal/ melalui desktop, mobile web,
atau aplikasi ZALORA.

-SELESAI-

TENTANG ZALORA INDONESIA:

ZALORA adalah destinasi online fashion, beauty, dan lifestyle. Didirikan pada tahun 2012, ZALORA hadir di
Singapura, Indonesia, Malaysia & Brunei, Filipina, Hong Kong & Taiwan. ZALORA adalah bagian dari Global

http://zalora.com
https://www.zalora.co.id/zalocal/


Fashion Group, destinasi online utama untuk fashion dan lifestyle di pasar negara berkembang. ZALORA
menawarkan koleksi lengkap dari brand lokal dan internasional dengan kualitas terbaik dalam kategori pakaian,
sepatu, aksesoris, produk perawatan dan kecantikan, serta kebutuhan rumah tangga untuk pria, wanita, dan
anak-anak. ZALORA menawarkan layanan pengembalian gratis dalam 30 hari, 3 jam pengiriman cepat di
beberapa negara, pengiriman gratis untuk pembelanjaan tertentu, dan beberapa metode pembayaran termasuk
cash-on-delivery. ZALORA merupakan destinasi belanja online dengan mode tanpa batas.

TENTANG GLOBAL FASHION GROUP:

Global Fashion Group adalah destinasi ritel fashion dan lifestyle utama di Amerika Latin, CIS, Asia Tenggara,
dan Australia Selandia Baru. GFG menghubungkan lebih dari 10.000 brand global, lokal, dan milik sendiri ke
pasar dengan lebih dari satu miliar konsumen melalui 4 platform e-commerce terkemuka : dafiti, lamoda,
ZALORA dan THE ICONIC. Melalui pengalaman konsumen yang inspiratif dan nyaman yang diwujudkan oleh
ekosistem teknologi dan infrastruktur operasionalnya sendiri, GFG berdedikasi untuk menjadi destinasi fashion
dan lifestyle nomor #1 di pasarnya. Dengan 17 kantor dan 9 pusat gudang di 4 benua, GFG dengan bangga
mempekerjakan tim yang dinamis dan beragam dengan pengetahuan dan keahlian lokal yang mendalam.
Pada satu tahun terakhir hingga 31 Maret 2021, GFG mengirimkan 44,5 juta pesanan ke 16.7 juta konsumen
aktif.
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