SIARAN PERS

ADIDAS ADICOLOR KINI TERSEDIA SECARA EKSKLUSIF DI ZALORA
ZALORA berkerjasama dengan adidas untuk meluncurkan koleksi adicolor yang dapat dibeli
secara online di ZALORA

Jakarta, 30 Januari 2018 - ZALORA, destinasi fashion online terbesar di Asia, dengan bangga
mengumumkan kolaborasinya dengan adidas, sebagai salah satu partner peluncuran eksklusif
adicolor di Indonesia. adicolor merupakan bagian dari adidas original yang lahir di tahun 70an dan
menjadi simbol gaya sporty dan street culture yang diperbarui di tahun 2018 untuk generasi muda
yang penuh warna dan keceriaan.
Memadukan warna dari generasi sebelumnya dengan warna terkini, empat warna sporty adidas
dipilih sebagai inspirasi utama untuk koleksi pria dan wanita Spring/Summer 2018. Keempat warna
utama adalah Bluebird, Fairway Green, Scarlett Red dan Sun Yellow. Setiap warna yang dimiliki
adicolor mewakili sebuah gambaran kepribadian. Mulai dari sosok yang aktif, tenang, ramah
ataupun tegas, dapat terepresentasikan melalui warna adicolor.
Mengusung tema “Whats Your Color”, ZALORA bersama dengan adidas mengajak masyarakat
untuk memilih representasi warna yang sesuai dengan karakter mereka. Warna Bluebird
melambangkan seseorang yang tenang, stabil dan cenderung memiliki rasa percaya diri yang
tinggi. Warna Fairway Green melambangkan sosok yang aktif, seimbang dan suka bertualang.
Warna Scarlett Red melambangkan seseorang yang tegas, berani mengambil resiko dan energik.
Warna Sun Yellow melambangkan sosok yang ramah dan hangat.
Tak hanya itu, adicolor Spring Summer 2018 juga terinspirasi dari siluet klasik. Berbagai siluet klasik
ini diciptakan kembali menggunakan bahan yang fit dan inovatif. Gaya dan selera tidak terpaku
kepada batasan dua gender, melainkan fokus kepada daya tarik produk yang menawarkan banyak
kecanggihan, tanpa mengabaikan unsur feminin.

Untuk melihat seluruh koleksi adicolor dan menemukan warna yang sesuai dengan kepribadian
Anda, silahkan mengujungi https://www.zalora.co.id/zaloraxadicolor/
-Selesai-

TENTANG adidas Originals:
Terinspirasi oleh kekayaan warisan olahraga adidas – salah satu brand olahraga terkemua di dunia serta
perancang dan pengembang global sepatu dan pakaian atletis – adidas Originals merupakan brand lifestyle
yang dibuat sejak tahun 2001. Dengan arsip adidas sebagai fondasi, adidas Originals terus mengevolusi
peninggalan brand melalui komitmen akan inovasi produk dan kemampuan untuk menyaring kreativitas dan
kemauan yang ditemukan di lapangan dan arena olahraga lewat lensa budaya pemuda kontemporer.
Dilambangkan oleh logo ikonis Trefoil yang pertama digunakan tahun 1972 serta digawangi oleh orang-orang
yang terus membentuk dan mendefinisikan budaya kreatif, adidas Originals terus memimpin sebagai brand
pakaian olahraga untuk gaya street.
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:
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.
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