
 

 

SIARAN PERS 

ZALORA BEKERJA SAMA DENGAN DESAINER BRAND KACAMATA, PRIVÉ REVAUX 

ZALORA sebagai partner peluncuran eksklusif di Asia Tenggara, Hong Kong dan Taiwan 

 

Jakarta, 22 Desember 2017 - ZALORA, destinasi fashion online terbesar di Asia, dengan bangga 

mengumumkan kolaborasinya dengan label kacamata, Privé Revaux, sebagai salah satu partner 

peluncuran eksklusif di wilayah ini. Dirancang oleh pengusaha dunia fashion yaitu David 

Schottenstein dan selebriti Jamie Foxx, Hailee Steinfeld, Ashley Benson dan Jeremy Piven. Privé 

Revaux dibangun dengan semangat bersama untuk membuat desain dan kualitas kacamata yang 

dapat dimiliki oleh semua orang. Saat ini, para penggemar kacamata hitam dari Singapura, 

Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Indonesia dan Filipina dapat membeli koleksi Privé Revaux di 

ZALORA. 

Kacamata Privé Revaux adalah kacamata kerajinan tangan yang dibuat dengan bahan berkualitas 

tinggi, mencakup lensa ringan polarized TR-90 dengan lapisan anti sinar matahari, bingkai dan 

lensa stainless steel anti gores yang menjamin kualitas premium dari label ini. Tim desainer 

kacamata ternama ini melibatkan artis Hollywood dalam proses perancangan dan pemasaran 

produk, yang menghasilkan peluncuran yang sangat sukses di Amerika Serikat pada bulan Juni 

lalu. 

Semua jenis kacamata Privé Revaux dijual dengan harga Rp 659.000. Privé Revaux adalah 

distributor produk berkualitas dengan harga terjangkau. Semua 80 produk kerajinan tangan 

desainer ini diberi nama untuk membangkitkan kepribadian yang unik termasuk The Artist dan The 

Explorer, to The Queen dan The Sweetheart. Para penggemar Privé Revaux dapat mengunjungi 

ZALORA untuk membeli koleksinya sekarang di https://www.zalora.co.id/prive-revaux/. 

-Selesai- 

TENTANG ZALORA GROUP: 

ZALORA adalah destinasi fashion online terbesar di Asia. Didirikan pada tahun 2012 di Asia, mulai dari 
Singapura, Indonesia, Malaysia & Brunei, Filipina, Hong Kong dan Taiwan. ZALORA adalah bagian dari 
Global Fashion Group, fashion online group terbesar untuk pasar negara berkembang. Situs lokal 
ZALORA menawarkan koleksi merk internasional dan lokal kualitas terbaik untuk seluruh kategori pakaian, 
sepatu, aksesoris, dan kategori kecantikan untuk pria dan wanita. Menawarkan hingga 30 hari free return, 
speedy delivery dalam waktu 3 jam di beberapa negara, pengiriman gratis untuk minimal pembelian 
tertentu, dan beberapa metode pembayaran termasuk cash on-delivery, ZALORA is the online shopping 
destination with endless fashion possibilities. 

TENTANG ZALORA INDONESIA: 

https://www.zalora.co.id/prive-revaux/


 

Zalora.co.id menawarkan ribuan koleksi top fashion brand lokal dan internasional serta lebih dari 90.000 
produk pakaian, sepatu, tas, aksesoris dan busana muslim untuk pria dan wanita. ZALORA Indonesia 
memberikan pengalaman belanja mudah dengan harga terjangkau serta pelayanan pelanggan terbaik di 
kelasnya untuk seluruh Indonesia. Di antaranya, layanan bayar di tempat saat barang datang (COD) di 
115 kota seluruh Indonesia, pengiriman 1-3 hari untuk wilayah Jakarta dan 2-6 hari untuk wilayah luar 
Jakarta serta garansi 30 hari uang kembali dan untuk penukaran barang. 

 

Kontak Media:  

Jessica Theresia – PR & SM Lead 

085780790972 

Jessica.Theresia@id.zalora.com 

 

Kenan Wibisono – PR & SM Executive 

085920607608| 

sunu.wibisono@id.zalora.com 
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