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PENUHI KEBUTUHAN FASHION & GAYA HIDUPMU DI ZALORA
BIG FASHION SALE

Promosi tahunan terbaik kini kembali dengan banyak penawaran, hadiah, dan
lebih hemat untuk brand fashion dan lifestyle favorit kamu

JAKARTA, 23 JUNI 2021 --- ZALORA, destinasi online fashion, beauty, lifestyle utama
di Asia kembali menghadirkan ZALORA Big Fashion Sale, menawarkan promosi
terbesar tahun ini. Mulai dari 24 - 30 Juni, brand dan produk dari ZALORA akan
menghadirkan diskon hingga 80%. Big Fashion Sale diharapkan dapat menjadi satu
layanan destinasi belanja online untuk berbagai produk mulai dari kategori fashion,
beauty, perlengkapan rumah, luxury, dan masih banyak lagi.

Di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia dan dunia, kita
diwajibkan untuk tetap taat pada protokol kesehatan dan melakukan berbagai aktivitas
dari dalam rumah. Tidak terkecuali untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup sehari-hari
seperti kebutuhan pakaian, berolahraga, kecantikan hingga perlengkapan rumah.

“Menanggapi situasi pandemi yang masih tinggi di tengah masyarakat, ZALORA
menghadirkan promosi terbaik melalui Big Fashion Sale agar pelanggan tetap dapat
menikmati belanja kebutuhan gaya hidup dari rumah dan tetap menjaga daya tahan dan
kesehatan fisik sehari-hari. Kami sangat senang menyambut perayaan ZALORA Big
Fashion Sale tahun ini dengan menggandeng berbagai brand terbaik bagi para
pelanggan, dari kategori-kategori favorit. Kami perluas jangkauan Big Fashion Sale



tahun ini dengan penawaran yang lebih besar untuk menghadirkan pengalaman belanja
terbaik untuk semua pelanggan, tidak terkecuali untuk kategori Luxury yang baru saja
kami luncurkan”, kata Bimo Darmoyo, Associate Marketing Director ZALORA
Indonesia.

ZALORA Big Fashion Sale menggandeng brand favorit seperti Nike, Puma, ALDO,
Cotton On, Birkenstock dan lainnya, dengan tambahan promo Pasti Cashback tanpa
batas dan Flash Sale dengan voucher diskon tambahan hingga 40% yang dapat
pelanggan nikmati di luar diskon hingga 80% yang telah ditawarkan. Dapatkan juga
hadiah harian ekstra diskon hingga 30% yang dapat dinikmati oleh pelanggan melalui
permainan Flip & Win di website dan aplikasi ZALORA.

Pada kampanye ZALORA Big Fashion Sale, pelanggan dapat menikmati kemudahan
transaksi dengan menggunakan berbagai metode pembayaran. Adapun keuntungan
diskon tambahan dengan menggunakan metode pembayaran GoPay, dapatkan
voucher belanja sebesar 30% dan cashback 5%. Selain itu, ZALORA juga
menggandeng ATOME dengan potongan harga langsung sebesar 30%, minimum
belanja Rp 200.000.

Untuk pengalaman berbelanja yang semakin menyenangkan, ZALORA kini memiliki
fitur siaran langsung atau live stream yang bernama ZLIVE, dan bisa diakses melalui
aplikasi ZALORA mulai tanggal 25 Juni 2021 setiap pukul 19.00 WIB. Siaran langsung
di ZLIVE akan menghadirkan selebriti termasuk fashion, beauty, dan lifestyle influencer
yang digemari masyarakat Indonesia, seperti Ayla Dimitri, Alika Islamadina, Karina
Nadila, Aris Suhendra, Cindercella, Ben Kasyafani, Alva Susilo, Della Dartan, dan
masih banyak lagi.

Jangan lewatkan penawaran terbaik di Big Fashion Sale ZALORA hanya di
https://www.zalora.co.id/big-fashion-sale/
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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

https://www.zalora.co.id/big-fashion-sale/


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.
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