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Old Navy, Brand Pakaian Favorit Keluarga Resmi Bergabung
dengan ZALORA

Dapat diandalkan, pakaian sehari-hari untuk seluruh anggota keluarga dengan

harga terjangkau

JAKARTA, 24 SEPTEMBER 2021 -- ZALORA, destinasi belanja fashion dan lifestyle di Asia

meresmikan kerja samanya dengan brand fashion terkemuka asal Amerika, Old Navy. Brand ini

digemari oleh para konsumennya terlebih karena berbagai pakaian dan aksesoris yang

ditawarkan sesuai dengan tren, berkualitas tinggi, dan dapat diakses oleh setiap anggota

keluarga. Old Navy kini dapat ditemukan di platform ZALORA Singapura, Malaysia, Hong Kong,

Taiwan dan Indonesia.

“Kami sangat senang dapat menghadirkan brand Old Navy bagi para pelanggan, menyediakan

berbagai macam produk yang lebih luas dan melayani setiap anggota keluarga. Hal ini sejalan

dengan kategori baru kami untuk anak-anak, sembari menambahkan pilihan mode yang dapat

diakses bagi Wanita dan Pria. Bersama dengan Old Navy, kami berharap dapat memberikan

pengalaman belanja yang lengkap bagi pelanggan kami, terlebih untuk seluruh anggota rumah



tangga, dikirimkan langsung oleh ZALORA,” kata Simone Cortini, Director of Marketplace
ZALORA.

“Kami bersemangat untuk terus mengembangkan bisnis Old Navy di pasar internasional,

dengan menjalin kerja sama strategis bersama mitra-mitra terpercaya kami. Bermitra dengan

destinasi belanja di Asia seperti Zalora dapat memperkuat posisi brand kami di tengah

pelanggan, baik pelanggan baru maupun pelanggan yang sudah ada di seluruh dunia,” tambah

Adrienne Gernand, Head of Gap Inc. Strategic Alliances, Licensing and Real Estate.

Old Navy kini dapat ditemukan di ZALORA, dan menawarkan berbagai gaya untuk keluarga

seperti pakaian wanita, pria hingga anak-anak. Koleksi terbaru ‘The Fall 2021’ menawarkan

kenyamanan, kain berkualitas tinggi dipadupadankan dengan warna segar yang dapat

mengekspresikan gaya pribadi setiap penggunanya. Koleksi Old Navy berasal dari bulu domba,

denim, dan masih banyak lagi, mempertahankan komitmennya pada mode warisan Amerika

namun tetap tetap mengikuti tren gaya busana pada setiap musim.

Belanja Old Navy sekarang di ZALORA, www.zalora.co.id

###

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

http://www.zalora.co.id


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

Tentang Old Navy

Old Navy adalah brand pakaian dan aksesori global yang memenuhi kebutuhan pokok konsumen Amerika saat ini
dan dapat diakses oleh setiap keluarga. Berasal pada tahun 1994, brand ini merayakan demokrasi gaya melalui
produk yang sedang tren, optimis, terjangkau, dan berkualitas tinggi. Sebuah divisi dari Gap Inc. yang berbasis di
San Francisco (NYSE: GPS), Old Navy menghadirkan lingkungan belanja yang menyenangkan dan penuh energi
bagi pelanggannya di lebih dari 1.200 toko di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi
www.oldnavy.com.
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