
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIARAN PERS  
 

ZALORA Kembali Gelar ZALORA Style Awards 2017 
Ajang untuk memberikan apresiasi bagi talenta fashion terkemuka 

 
Jakarta, 23 Maret 2017 – ZALORA, destinasi fashion online terbesar di Asia, mengadakan 

ZALORA Style Awards untuk yang kedua kali tahun ini. Untuk itu, ZALORA akan memberikan 
penghargaan kepada individu-individu muda paling berpengaruh di Indonesia serta Singapura, 
Hong Kong, Taiwan, Malaysia dan Filipina yang berhasil melambungkan Asia Tenggara hingga 
setara dengan dunia mode internasional. Acara ZALORA Style Awards 2017 untuk Indonesia 
akan berlangsung tanggal 23 Maret 2017. 
 
Sebagai sebuah inisiatif untuk memperkenalkan mereka yang berada di garis depan industri 
fashion dalam negeri, ZALORA Style Awards juga sengaja dihadirkan untuk semakin 
mendorong kemajuan spektrum mode dan meningkatkan ketertarikan generasi muda untuk 
terjun ke dalam industri fashion. Sehingga pada akhirnya, Asia Tenggara dapat menjadi fashion 
hub yang modern dan diakui dalam skala global. 

 
“Mengulang kesuksesan tahun lalu, kami kembali mengadakan ZALORA Style Awards dalam 
skala yang besar di Asia Tenggara. Kami yakin bahwa acara penghargaan ini akan senantiasa 
dinanti-nantikan oleh fashion people di Indonesia. Kemudian, ajang ini akan dapat menjadi 
inspirasi untuk mereka yang ingin masuk ke dalam industri fashion, baik sebagai influencer, 

pengarah gaya hingga desainer mode,” ujar Anthony Fung, CEO ZALORA Indonesia. 
 
Dalam ZALORA Style Awards 2017, ZALORA bekerja sama dengan BNI dan SAMSUNG. BNI 
sebagi Bank yang selalu mendukung kemajuan industri dalam negeri akan menyerahkan 
kategori Young Fashion Designer of the Year.  
 
Dalam ZALORA Style Awards 2017, ZALORA bekerja sama dengan BNI dan SAMSUNG 
GALAXY A (2017). 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 GALAXY A (2017) 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.” 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZALORA Style Awards akan memberikan lima kategori penghargaan: 

 Fashion Game-Changer of the Year 
Nominasi: Ana Octarina, Emily Jaury, Evita Nuh, Elizabeth dan Maria Rahajeng. 

 
 

 Young Fashion Designer of the Year 
Nominasi: Amanda Rahardjo, Mazuki, Pvra, Sean and Sheila, Tangan 

 

 Female Style Star of the Year 
Nominasi: Catherine Sumitri, Caroline Robianto, Cindy Karmoko, Elxi Elvina, Pupu 
Paula 
 

 Male Style Star of the Year 
Nominasi: Alvin Suryanto, Andy Yanata, J Ryan, Martin Natadipradja, Tarra Budiman 
 

 Stylist of The Year 
Nominasi: Ajeng Svastiari, Dewi Utari, Geofanny Tambunan, Rahajeng Puspitasari, 
Yoland Handoko 

 
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. 
 
Ikuti semua kejadian menarik di: 
#ZSA2017 
# ZALORAICONS 
 

-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: 
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. 
  
Kontak Media: 
Lily Marpaung Sambuaga – PR Manager 
08119915855 
Lily.Marpaung@id.zalora.com 
  
Jessica Theresia – Senior PR Executive 
085780790972 
Jessica.Theresia@id.zalora.com 


