SIARAN PERS

ZALORA Style Awards 2017 Digelar Sebagai Penghargaan
Bagi Talenta Muda di Indonesia
Untuk kedua kalinya ZALORA Style Awards diadakan oleh ZALORA

Jakarta, 24 Maret 2017 – ZALORA, fashion online terbesar di Asia, memang tak pernah berhenti
mendorong perkembangan industri mode di Indonesia. Oleh karena itu, ZALORA kembali
mengadakan ZALORA Style Awards 2017 untuk yang kedua kalinya. Dan acara ini tak hanya
diadakan di Indonesia saja melainkan juga dilaksanakan di Hong Kong, Taiwan, Malaysia dan
Filipina. Diadakan di O2 Sky Club, acara ini didukung penuh oleh SAMSUNG Galaxy A (2017)
serta BNI sebagai partner utama.
“ZALORA dengan bangga senantiasa mendukung fashion personalities dengan bakat cemerlang
di Indonesia dan kami ingin memberikan apresiasi lewat ZALORA Style Awards 2017 kali ini. Di
tahun yang kedua ini, kami gembira dapat terus menjadi bagian dari dunia fashion digital dalam
negeri dan selanjutnya kami ingin menginspirasi generasi muda untuk melirik fashion sebagai
masa depan mereka,” ujar Anthony Fung, CEO ZALORA Indonesia.
Dalam ZALORA Style Awards 2017, ZALORA bekerja sama dengan BNI dan SAMSUNG. BNI
sebagai Bank yang selalu mendukung kemajuan industri kreatif dalam negeri akan menyerahkan
penghargaan kategori Young Fashion Designer of the Year kepada desainer muda berbakat di
Indonesia. BNI berharap ZALORA Style Awards dapat terus mendorong generasi muda untuk
semakin meramaikan kancah mode dalam negeri.
Sementara itu, SAMSUNG akan menyerahkan kategori Fashion Game-Changer of The Year.

Vebbyna Kaunang, Marketing Director IT&Mobile Samsung Electronics Indonesia mengatakan,
“Sesuai dengan para pengguna Galaxy A (2017) yang kami sebut sebagai Aspiring Pioneers,
kami ingin turut serta mendukung kalangan muda yang terus memberikan inspirasi dan kali ini
dalam dunia fashion. Hal ini sejalan dengan apa yang kami hadirkan dari Galaxy A (2017) sebagai
smartphone yang mendukung para generasi muda yang selalu berinovasi dan memberikan
inspirasi untuk sebuah perubahan yang lebih baik.”
Panel juri untuk ZALORA Style Awards 2017 termasuk fashion people terkemuka di Indonesia
seperti digital influencer dan entrepeneur Olivia Lazuardy, Indonesia renowned photographer
Raja Siregar, international model Kelly Tandiono, dan Marketing Director ZALORA Indonesia Jo
Bjordal.
Acara ZALORA Style Awards dihadiri oleh deretan wajah serta nama yang tak asing lagi dalam
dunia fashion serta digital seperti Alika Islamadina, Abel Cantika, J Ryan, Cindercella, Jovi
Adiguna dan Catherine Sumitri. Finalis The Voice, Gloria Jessica turut tampil membawakan single
terbaru untuk menghibur para tamu. Tak lupa, para pemenang ZALORA Style Awards 2016 pun
pulang dengan membawa piala ZALORA Style Awards 2017 serta SAMSUNG New Galaxy A7
2017 terbaru. Puncaknya, perayaan pun dilanjutkan dengan after party oleh SAMSUNG Galaxy
A yang menghadirkan DJ Dipha Barus.
ZALORA Style Awards 2017 memberikan lima kategori penghargaan:
 Fashion Game-Changer of the Year, pemenang Elizabeth dan Maria Rahajeng.
 Stylist of the Year, pemenang Ajeng Svastiari
 Young Designer of the Year, pemenang Tangan
 Female Style Star of the Year, pemenang Caroline Robianto
 Male Style Star of the Year, pemenang Tarra Budiman
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-selesaiTENTANG 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, busana muslim dan kosmetik 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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