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Inspirasi ‘How to Get Elegant Look’ Untuk Hadiri Acara Formal dari
ZALORA

Perhatikan Hal di Bawah Ini Ketika Hendak Menghadiri Acara Formal

JAKARTA, 16 SEPTEMBER 2021 - Dunia fashion kembali dihebohkan dengan perhelatan
acara Met Gala 2021, yang diselenggarakan di Amerika pada Senin, 13 September 2021 lalu.
Malam mode terbesar yang diadakan rutin setiap tahunnya itu kembali digelar setelah satu
tahun berhenti karena wabah pandemi COVID-19. Dalam Met Gala, para desainer, model, dan
bintang Hollywood berkumpul dengan penampilan paling mewah sesuai dengan tema yang
sudah ditentukan oleh pengelola acara.

Berbeda dengan bintang Hollywood yang kerap diundang ke pagelaran mode mewah seperti
Met Gala, acara formal yang biasanya dihadiri oleh masyarakat Indonesia seperti acara
pernikahan atau kondangan, acara bisnis atau kantor, peluncuran mode, dan lainnya. Walau
adanya perbedaan pada skala acara, namun masyarakat Indonesia juga sering tampil apik
pada acara-acara formal tersebut. ZALORA, destinasi online fashion, beauty dan lifestyle yang

http://www.zalora.com


utama memiliki rekomendasi fashion dan beauty bagi pria dan wanita yang hendak menghadiri
acara formal. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menunjang penampilan
selama acara berlangsung.

● Makeup bold yang flawless
Sebelum bicara mengenai fashion, ada hal yang tidak kalah
penting diperhatikan untuk mempertegas penampilan
elegan-mu pada acara formal. Pemilihan tipe make up
merupakan salah satu langkah pertama bagi wanita, baik
menggunakan jasa profesional make up artist maupun
make up sendiri. Make up bold yang flawless kini sedang
digemari oleh masyarakat, pasalnya, make up tipe ini tidak
menimbulkan kesan yang menor, namun tetap elegan dan
tegas. Make up ini cocok digunakan dalam menghadiri
acara pernikahan, pesta pada malam hari, dan lainnya.

Sumber foto: Instagram
● Pakaian karya desainer atau brand ternama

Seperti halnya pada acara Met Gala 2021, para bintang
Hollywood hadir dengan memamerkan busana hasil
rancangan desainer dan brand ternama di Amerika. Sebut
saja beberapa diantaranya seperti YSL, Fendi, Coach,
Dior, Givenchy, Prada, dan lain-lain. Brand dan desainer
ternama di Indonesia juga tidak kalah kualitasnya, lho!
Dengan pemilihan desain dan bahan baju pesta terbaik,
niscaya akan membuat penampilan kamu semakin elegan.
Kamu bisa menemukan berbagai karya terbaik tersebut
dari brand atau desainer lokal dan internasional di
ZALORA, pada kanal Luxury.

Sumber foto: ZALORA
● Aksesoris penunjang

Bagi sebagian pria, tampil dengan fashion mencolok
bukanlah menjadi kebiasaan. Banyak diantaranya
penggemar gaya simple namun ingin terlihat elegan pada
acara formal yang akan dihadirinya. Pakaian yang biasanya
digunakan bisa berupa jas atau blazer, dipadupadankan
dengan celana bahan dan sepatu kulit. Oleh karenanya,
aksesoris pria sangatlah penting untuk mempertegas gaya
elegan para pria. Contoh aksesoris penunjang yang dapat
dikenakan pria adalah clutch atau jam tangan.

Sumber foto: ZALORA
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Kamu masih dapat menemukan berbagai rekomendasi fashion pria, wanita hingga anak-anak
untuk berbagai agenda dan acara di ZALORA. Nikmati diskon hingga 80% dan flash sale
hingga 35% di ZALORA Super September Sale. Temukan brand ternama dengan penawaran
spesial seperti Nike, H&M, Converse, The Body Shop, dan masih banyak lagi. Informasi lebih
lanjut kunjungi 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.

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