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Sambut Puncak Kampanye Akhir Tahun, Petinggi ZALORA Gelar
Customer Service Day Untuk Dengar Tanggapan Langsung Dari

Pelanggan
Mendekati hari puncak ZALORA 12.12 Mega Sale, nikmati diskon hingga 95% dan

temukan koleksi lifestyle terbaik dari brand internasional dan lokal

JAKARTA, 9 DESEMBER 2021 – ZALORA, destinasi belanja online utama di Asia Tenggara
menggelar Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas, kampanye belanja online terbesar setiap
tahunnya melalui kampanye ZALORA 12.12 Mega Sale. Mendekati hari puncak harbolnas pada 12
Desember, ZALORA menawarkan berbagai diskon terbaik untuk koleksi fashion, beauty, lifestyle,
dan berkomitmen agar pelanggan mendapatkan pelayanan serta pengalaman belanja yang mudah,
nyaman, dan aman termasuk dari segi operasional. Untuk itu, ZALORA menggelar ‘Customer
Service Day’ dalam rangka menyambut animo belanja online yang tinggi, dimana para C-Level atau
petinggi ZALORA Indonesia turun tangan langsung untuk berinteraksi dan menerima berbagai
tanggapan dari para pelanggan setianya melalui jalur Customer Service.

Bimo Darmoyo, Associate Director of Marketing ZALORA Indonesia mengatakan, “Harbolnas
ZALORA 12.12 Mega Sale merupakan perayaan belanja online yang paling ditunggu-tunggu oleh
pelanggan kami sepanjang tahun. Kami ingin memastikan pelanggan mendapatkan akses dan
pengalaman belanja terbaik bersama ZALORA, dengan tidak hanya memberikan diskon dan



penawaran menarik, tapi juga alur operasional yang baik sehingga paket belanja dapat diterima di
tangan pelanggan tanpa ada hambatan. Untuk itu, melalui ‘Customer Service Day’ ini, kami
berharap dapat mendengar langsung tanggapan dari pelanggan sehingga dapat mengevaluasi
operasional bisnis ZALORA lebih baik lagi kedepannya dalam melayani setiap kebutuhan pelanggan
yang berbeda-beda.”

Berbagai tanggapan yang diterima ketika melaksanakan ‘Customer Service Day’ ini cukup beragam,
diantaranya seperti pertanyaan lanjutan dari aktivitas giveaway sosial media ZALORA dengan para
mitra, pengembalian produk melalui layanan ‘30 days free return’, hingga pertanyaan terkait promosi
dan penawaran yang sedang berjalan dari ZALORA. Customer Service merupakan jalur resmi
dimana para pelanggan dapat berinteraksi dan menyampaikan tanggapan dan kebutuhan yang
mereka miliki terhadap ZALORA. Oleh karenanya, dalam rangka melayani segala kebutuhan gaya
hidup pelanggan, di hari spesial kampanye ZALORA 12.12 Mega Sale kali ini, ZALORA
meningkatkan sumber daya manusia guna melayani pelanggan selama 24 jam.

Chrisdian Ardianto, Associate Director of Human Resources & General Affairs ZALORA
Indonesia, menambahkan, “Kami ingin memastikan pelanggan untuk dapat menerima paket dengan
cepat dan tepat, tanpa harus khawatir mengantri karena animo belanja yang tinggi di periode
kampanye ZALORA 12.12 Mega Sale. Salah satunya dengan menambahkan sumber daya manusia
10 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan biasanya, baik sumber daya manusia untuk
operasional gudang maupun tim customer service. Namun tidak lupa, kami juga terus menjaga
protokol kesehatan di gudang kami dengan terus mendesinfektan gudang dan paket secara berkala,



memakai double masker, social distancing, split team untuk mengurangi kerumunan, tes antigen
secara rutin, dan lain sebagainya.”

Promosi Terbaik ZALORA 12.12 MEGA SALE

Pada hari puncak ZALORA 12.12 Mega Sale, pelanggan dapat menikmati diskon terbesar seperti
diskon hingga 95%, flash sale hingga 40% dan cashback hingga Rp 12 Juta. Selain itu, adapun
berbagai penawaran dari mitra pembayaran yang tentunya juga dapat dimanfaatkan dan
dimaksimalkan guna mendapatkan keuntungan belanja tambahan, seperti:

● OVO dengan diskon sebesar 50% menggunakan kode voucher ‘OVOZLR12’,
● GoPay dengan diskon sebesar 60% menggunakan kode voucher ‘GOZLR12’,
● Kredivo dengan cicilan 0% untuk tenor 3 & 6 bulan,
● Bank Mandiri dengan diskon 35% menggunakan kode voucher ‘MDRCC1212’,
● Para pelanggan juga bisa mendapatkan kesempatan memenangkan berbagai hadiah seperti

Honda Brio, Playstation 5, Macbook Pro M, dan masih banyak lagi melalui Top Spender
Program bersama GoPay.

ZALORA 12.12 SALE dilaksanakan pada tanggal 1-17 Desember 2021 dan memiliki puncak
kampanye terbaik pada 12 Desember 2021. Jangan lewatkan penawarannya dan kunjungi
https://zalora.co.id/harbolnas untuk informasi lebih lanjut.

-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
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, dan wanita.
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. Kami hadir untuk mendukung semua pihak termasuk karyawan, pelanggan dan
mitra, untuk mengekspresikan dirinya melalui fashion. Platform e-commerce kami: dafiti, lamoda, ZALORA dan
THE ICONIC menghubungkan brand internasional, lokal dan milik kami sendiri bagi milyaran pelanggan kami
dari berbagai budaya dan gaya hidup. GFG menghadirkan pengalaman inspiratif dari pencarian hingga
pengiriman, didukung oleh seni dan sains yang diresapi oleh pengetahuan lokal yang tak tertandingi. Visi kami
untuk bisa menjadi #1 destinasi online untuk fashion & gaya hidup di negara berkembang, dan kami

https://zalora.co.id/harbolnas


berkomitmen untuk bertanggung jawab, membawa dampak positif bagi manusia dan lingkungan di semua
inisiatif yang kami lakukan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.global-fashion-group.com
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