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Bold Style ala Anastasia Siantar, Padupadankan Pakaian Sehari-hari
dengan Koleksi Luxury Bags

ZALORA Luxury Vaganza tawarkan diskon hingga 50% dari 24-30 September 2021

JAKARTA, 23 SEPTEMBER 2021 - Gaya Anastasia Siantar, Fashion Blogger dan Influencer
memang sering menjadi sorotan warganet. Wanita yang akrab dipanggil “Anaz” ini memang
suka memadupadankan gaya sehari - hari dan mengunggahnya di platform media sosial
pribadinya. Namun yang lebih menarik, tidak hanya foto OOTD atau outfit of the day biasa, tapi
ia juga sering memperlihatkan koleksi tas branded miliknya, sehingga menjadikan OOTD
sehari-harinya terlihat lebih elegan. Apa saja koleksi tas branded miliki Anastasia Siantar? Yuk
simak daftarnya di bawah!

1. White on Black

Warna monochrome memang memberikan kesan elegan
pada sebuah penampilan. Walau simple, namun
warna-warna monochrome sangat fleksibel untuk
digunakan di berbagai acara. Dalam foto yang
diunggahnya, Anaz menjadikan tas mini koleksi dari
Playnomore, menjadi center of attention dan
dipadupadankan dengan dress hitam polos serta topi

https://www.zalora.co.id/playnomore-micro-candy-white-white-2602387.html


bundar putih. Wah cocok banget nih inspirasi OOTD-nya untuk kamu berkegiatan
outdoor!

2. Pastel and Pattern

Tampil elegan tidak melulu menggunakan warna hitam
atau putih. Bermain warna dan pola untuk tampil elegan
juga bisa kamu dapatkan seperti pada inspirasi
penampilan Anaz ini. Walau tidak semua orang percaya
diri akan penampilan yang mencolok, kamu bisa memilih
warna pastel agar menimbulkan kesan soft look. Tas
cantik pemanis gaya Anaz merupakan salah satu koleksi
sling bag dari Furla dan bisa kamu dapatkan dengan
berbagai pola yang tersedia, sesuai dengan preferensi
gaya kamu.

3. Bold and Sharp

Gaya elegan seringkali dikaitkan dengan kesan tegas dan
tajam yang ingin ditampilkan oleh penggunanya. Seperti
salah satu gaya Anaz, dengan menggunakan pakaian
formal seperti blazer dan menitikberatkan penampilannya
pada tas dari koleksi Love Moschino ini. Penampilan
elegan ini sangat cocok digunakan untuk kamu yang ingin
menghadiri acara formal seperti acara kantor, bertemu
client, dan lain lain.

Bagi kamu penggemar produk-produk branded untuk penampilan sehari-hari seperti Anastasia
Siantar, kamu bisa mendapatkan penawaran terbaik dari berbagai brand terpercaya di ZALORA
Luxury Vaganza. Kampanye ini dapat dinikmati sejak 24 hingga 30 September 2021 dengan
diskon hingga 50% dan tambahan voucher sebesar 25%. Temukan berbagai luxury brand
favorit seperti Kate Spade, Coach, Christian Dior, Marhen J, Salvatore Ferragamo dan
masih banyak lagi hanya di ZALORA.

Informasi lebih lanjut mengenai ZALORA Luxury Vaganza, kunjungi www.zalora.co.id

###

https://www.zalora.co.id/furla-furla-metropolis-mini-crossbody-toni-ranuncolo-yellow-2436732.html
https://www.zalora.co.id/love-moschino-diamond-quilted-sling-bag-black-2859016.html
http://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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