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ZALORA Hadirkan 10.10 SALE dan Beauty Festival Bersamaan,
Nikmati Diskon Hingga 90%

Temukan koleksi fashion lokal dan internasional dengan penawaran terbaik hanya di
ZALORA 10.10 SALE

JAKARTA, 8 OKTOBER 2021 – Memasuki kuartal terakhir tahun 2021, penggemar belanja online di
Indonesia akan menikmati berbagai diskon dan penawaran spesial dari e-commerce favorit,
termasuk ZALORA. Sebagai destinasi online fashion, beauty dan lifestyle yang utama, ZALORA
berkomitmen untuk terus membagikan pengalaman belanja online terbaik bagi pelanggan setianya.
Oleh karenanya, pada momen belanja 10.10 SALE mendatang, ZALORA menawarkan promosi
spesial bersamaan dengan Beauty Festival yang juga akan diselenggarakan hingga 14 Oktober
2021.

Bimo Darmoyo, Associate Marketing Director ZALORA Indonesia mengatakan, “Setelah
melayani kebutuhan pelanggan sejak kami berdiri di tahun 2012 lalu, kami menyaksikan dan
memahami animo belanja pelanggan yang semakin meningkat menjelang akhir tahun seperti
sekarang ini. Maka dari itu, sebagai awal dari kemeriahan promosi akhir tahun, ZALORA luncurkan
kampanye tahunan 10.10 SALE, dimana pada tahun ini jalan bersamaan dengan Beauty Festival
dengan diskon hingga 90% dan ekstra voucher sebesar 40%. Selain itu, adapun diskon lainnya yang



dapat ditemukan di berbagai kategori seperti fashion, home & lifestyle, kebutuhan anak-anak, hingga
produk luxury dari ZALORA.”

ZALORA Beauty Festival

Selama pandemi berlangsung, kategori kecantikan merupakan salah satu kategori yang populer di
ZALORA, mengingat pelanggan memiliki waktu banyak dari rumah dan cenderung menggunakan
waktu tersebut untuk merawat diri dengan berbagai produk kecantikan. Melihat hal ini, ZALORA
berupaya untuk memperkuat komitmennya dengan menjalin kerja sama bersama berbagai produk
kecantikan terbaik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beauty Festival menawarkan promosi
eksklusif bersama produk-produk kecantikan terbaik, dengan diskon hingga 80%, cashback hingga
Rp 10 juta dan gratis ongkir se-Indonesia. Selain itu, pelanggan dapat menikmati diskon 20%
tambahan bersama OVO, dengan kode voucher ‘OVOBEAUTY10’.

Produk-produk kecantikan terbaik dari lokal maupun internasional, diantaranya seperti:

Produk kecantikan lokal favorit: Somethinc, Avoskin, Studio Tropik, Sensatia Botanicals, ERHA,
BLP, Martha Tilaar, dan lainnya.

Produk kecantikan internasional favorit: The Body Shop, Marks & Spencer, The Ordinary,
Neogen, Dr Jart, Nature republic dan lainnya.



“Kami melihat bahwa saat ini tren pembelian di platform e-commerce mulai bergeser menjadi
produk-produk yang dapat digunakan untuk kembali beraktivitas di luar rumah. Oleh karenanya,
ZALORA 10.10 SALE dan Beauty Festival hadir untuk membantu pelanggan memenuhi kebutuhan -
kebutuhan tersebut, mulai dari pakaian pergi, aksesoris, make up, dan lainnya dengan harga yang
terjangkau dan mudah didapatkan melalui genggaman ponsel,” tutup Bimo.

Selain menikmati berbagai diskon dan voucher diatas, pelanggan juga dapat menikmati keuntungan
belanja lain seperti:

● Kesempatan memenangkan ekstra diskon hingga 40% di game Flip & Win
● Mendapatkan produk-produk dari brand ternama hanya Rp10.000 di ZALORA Lucky Treats
● Gunakan metode pembayaran bersama OVO dengan kode voucher ‘OVO1010’ dan

dapatkan diskon sebesar 35%.
● Cicilan 0% dan potongan diskon hingga Rp 500.000 melalui Kredivo

Temukan koleksi terbaik dari Nike, H&M, Converse, dan brand favorit lainnya untuk menunjang gaya
hidupmu hanya di ZALORA. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.zalora.com 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
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

http://zalora.com


untuk bisa menjadi #1 destinasi online untuk fashion & gaya hidup di negara berkembang, dan kami
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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