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ZALORA LUNCURKAN Z-LIVE, PLATFORM LIVE STREAM
UNTUK FASHION, BEAUTY DAN GAYA HIDUP

Rasakan pengalaman “stream and shop” terbaru hanya dari aplikasi ZALORA

JAKARTA, 26 JUNE 2021 - ZALORA, destinasi online fashion, beauty, lifestyle utama di Asia

meluncurkan fitur siaran langsung atau live stream pertamanya, Z-Live, mulai tanggal 25 Juni

2021. Fitur Z-Live diluncurkan bersamaan dengan perayaan kampanye ZALORA Big Fashion

Sale, sehingga memudahkan pelanggan berbelanja sembari menonton berbagai episode dari

Z-Live.

Melalui akselerasi digital pada beberapa tahun lalu,fitur live streaming e-commerce telah

berkembang pesat dan diprediksi memiliki nilai USD $19 miliar di Asia Tenggara pada 2023. Hal

ini tentu dilandaskan dengan konektivitas yang lebih kuat, peningkatan pendapatan, hingga

perkembangan layanan iklan dan konten yang semakin beragam dari industri ini. Menurut

penelitian terbaru, konsumsi konten online harian di seluruh dunia telah meningkat sejak awal

pandemi COVID-19, dimana tercatat adanya rata-rata dua kali lipat peningkatan, dari 3 jam 17

menit sampai 6 jam 59 menit.



Secara global, salah satu yang paling populer adalah tontonan dari kategori fashion dan beauty.

Konten-konten ini menarik perhatian pelanggan dengan cara yang interaktif dan berperan

penting pada industri retail e-commerce. Z-Live kini merupakan bagian dari perjalanan atau

pengalaman belanja pelanggan ZALORA, dengan membuka komunikasi dua arah antara

pelanggan dan brand. Dengan menghadirkan fitur interaksi real time ini, mitra brand ZALORA

kini memiliki kesempatan untuk menjangkau pelanggan kapan saja dan dimanapun mereka

berada.

ZALORA Group CEO, Gunjang Soni mengatakan, “Peluncuran fitur live stream merupakan

bagian dari rencana strategis kami yang lebih kuat guna menyatukan aspek konten, sosial, dan

perdagangan secara bersamaan untuk menciptakan pengalaman belanja yang lebih menarik

dan inspiratif di dunia fashion dan lifestyle. Lebih dari transaksi komersial, melalui Z-Live, kami

ingin menyediakan konten yang relevan bagi kebutuhan para pelanggan. Siaran langsung juga

dapat meningkatkan hubungan emosional yang kuat terhadap belanja online, dimana dapat

menjembatani kesenjangan antara pengalaman belanja online dan offline seperti ketika

menunjukkan sebuah produk, menjawab pertanyaan pelanggan, dan interaksi lainnya. Kami

fokus dalam menghadirkan konten yang telah di kurasi kualitasnya, dan telah dikembangkan

oleh tim ZALORA bersamaan dengan brand favorit pelanggan Asia Tenggara. Selain konten

siaran langsung, pelanggan juga dapat mencari konten lain yang sesuai dengan kebutuhan

pelanggan di Z-Live”.

Kolaborasi dengan Teknologi BeLive
Z-Live berkolaborasi dengan teknologi BeLive, penyedia teknologi live stream dari Singapura.

BeLive merupakan pemain live stream utama sejak 2014, dan telah menjadi solusi untuk

pelayanan live stream, dan kini membantu mengembangkan platform Z-Live dengan berbagai

alat pendukung guna menyediakan pengalaman live stream terbaik. Menghadirkan kualitas

video yang baik, BeLive akan mendukung berbagai konten live stream ZALORA dengan

kecepatan dan keamanan yang terjamin.

“Belanja online secara langsung merupakan salah satu aspek terpenting dalam industri

e-commerce, dan fokus dari Z-Live adalah menyediakan konten yang interaktif dan dapat di beli

dengan mudah, dimana akan menjadi pengalaman yang baru bagi pelanggan”, ungkap

Kenneth Tan, CEO BeLive. “Kami sangat senang dan bangga dapat berkolaborasi untuk



mendukung performa Z-Live, sehingga harapannya dapat membantu pertumbuhan industri

retail bersama ZALORA.”

Z-Live On Air
Z-Live memiliki 5 segmen live stream, dimana fokus pada berbagai kategori populer ZALORA,

dengan penawaran eksklusif dan hadiah giveaway yang dapat dinikmati selama live stream

berlangsung. Sebagai kurator brand fashion dan lifestyle terpercaya, pelanggan dapat

menyaksikan berbagai konten menarik bersama brand favorit. Siaran ini akan berlangsung

selama 30-60 menit dan mengundang bintang tamu spesial, yang dipandu oleh selebriti

ternama.

● Friends In Fashion
Segmen ini fokus pada fashion variety show, berkolaborasi dengan ahli gaya dan mode

serta tim dari ZALORA. Bersiap-siap untuk menyaksikan topik yang relevan dengan

industri fashion, tren dan mainkan permainan interaktif dengan hadiah giveaway untuk

para penonton secara langsung!

● Style Challenge
Segmen penataan gaya ini menguji kecepatan dan gaya mode para bintang tamu dalam
menata tampilan untuk tampil di berbagai kesempatan. Makin penasaran ya apakah
mereka bisa menata tampilan dengan waktu yang terbatas?

● Beauty Files
Panduan terpercaya untuk diskusi topik skincare dan makeup, membahas mengenai
bahan-bahan, teknik, tips dan trik hingga sesi Q&A bersama para penonton.

● Just For Kicks
Segmen khusus bagi penggemar sneaker dan streetwear, dimana penonton akan

menemukan tren dan pembahasan terkini mengenai street culture di sini.

● Hot Sales
Ready, set, shop! Siap-siap untuk menerima berbagai informasi diskon dan promosi

dengan flash sale dan pemenang harian dari ZALORA.



Z-Live yang akan disiarkan secara langsung mulai 25 Juni pada episode pertamanya akan

mengundang sederet selebriti dan influencer ternama di bidang fashion, beauty dan lifestyle

seperti Ayla Dimitri, Alika Islamadina, Karina Nadila, Aris Suhendra, Cindercella, Ben
Kasyafani, Alva Susilo, Della Dartian. Selain itu, nikmati berbagai penawaran dan konten

menarik bersama brand - brand favorit seperti H&M, Adidas, PUMA, Marks & Spencer, Levi’s,
ALDO, Hush Puppies, L’Oreal, Benefit dan brand ternama lainnya. Jangan lewatkan episode

perdana Z-Live secara eksklusif hanya di aplikasi ZALORA. Z-Live diluncurkan di Singapura,

Indonesia dan Filipina bersamaan dengan perayaan kampanye ZALORA Big Fashion Sale, dan

yang terdekat akan hadir di Malaysia.

###

TENTANG ZALORA INDONESIA:

Zalora.co.id 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
GFG (Global Fashion Group) yaitu the world’s leader dalam kategori online fashion 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 memberikan jaminan keaslian produk dengan
pelayanan pelanggan terbaik di kelasnya, seperti gratis 30 hari pengembalian serta layanan customer
service aktif 24 jam untuk membantu konsumen memiliki pengalaman belanja yang mudah dan
mengesankan.

TENTANG GLOBAL FASHION GROUP:

Global Fashion Group (GFG) adalah destinasi ritel fashion dan lifestyle utama di Asia Pasifik, Amerika
Latin, Asia Tenggara, dan CIS. GFG menghubungkan lebih dari 10.000 brand global, lokal, dan milik
sendiri ke pasar dengan lebih dari satu miliar konsumen melalui 4 platform established e-commerce
:THE ICONIC, ZALORA, dafiti, dan lamoda. Melalui pengalaman konsumen yang inspiratif dan seamless
yang dimungkinkan 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
fulfilments di 4 benua, GFG dengan bangga mempekerjakan tim yang dinamis dan beragam dengan
pengetahuan dan keahlian lokal yang mendalam. Pada akhir Desember 2020, GFG mengirimkan 42 juta
pesanan ke 16.3 juta konsumen aktif. ISIN: LU2010095458.

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

http://www.global-fashion-group.com


TENTANG BELIVE TECHNOLOGY:

BeLive Technology adalah solusi dan penyedia streaming terkemuka di Asia Tenggara. Platform BeLive
Technology menggunakan artificial intelligence dan teknologi yang dikembangkan khusus untuk analisis
video langsung, live shopping, dan live streaming yang interaktif. Live Streaming yang didukung oleh

BeLive telah menjangkau lebih dari 100 juta penonton. Informasi lebih lanjut, kunjungi
https://tech.belive.sg/
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