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Mudahnya berbelanja online zaman sekarang
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ELLE Apparel tersedia di berbagai e-commerce

Berkat kemajuan perkembangan teknologi, segala aktivitas dan kemudahan manusia semakin di
permudah. Segalanya dapat dilakukan dari jarak jauh dan cukup menggunakan gadget ataupun
smartphone. Salah satu aktivitas yang banyak mendapat pengaruh dari teknologi adalah aktivitas
berbelanja. Berkat perkembangannya, kini siapa saja dapat berbelanja tanpa harus berpindah
tempat atau mengunjungi pusat perbelanjaan.Lalu bagaimana proses berbelanja terjadi?
Jawabannya adalah berbelanja melalui e-commerce. Sebenarnya apa itu e-commerce?
E-commerce secara umum dapat diartikan sebagaiÂ proses berbisnis dengan menggunakan
teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam
ebntuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan. Singkatnya, E-commerce merupakan
platform untuk melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Padatnya
aktivitas sehari-hari dan mobilitas yang tinggi seringkali membuat seseorang tidak memiliki waktu
untuk bersantai, termasuk berbelanja. Hal yang praktis dan efisien menjadi persyaratan yang tidak
dapat ditawar. Selain itu, ketatnya persaingan pada bisnis ini juga memuat berbagai perusahan
E-commerce berlomba-lomba memberikan berbagai promosi dan penawaran yang menarik dengan
tujuan untuk memperoleh jumlah pelanggan yang lebih banyak. Tidak hanya menawarkan
kenyamanan, berbelanja melalui e-commerce kini keamanannya semakin terjamin. Ketiga faktor
diatas merupakan beberapa alasan mengapa e-commerce banyak digunakan dan diminati oleh
masyarakat Indonesia.
Jika sebelumnya berbelanja melalui e-commerce hanya dapat dilakukan dengan membuka website
e-commerce tersebut, maka kini penggunanya juga dapat berbelanja melalui aplikasi.Beberapa
contoh e-commerce yang eksis dikalangan masyarakat, yang pertama ada shopee. Dengan
memberikan penawaran gratis ongkir sebagai keunggulan utamanya, shopee merupakan salah satu
aplikasi yang paling banyak di donwload dan digunakan. Bisa dibilang, Shoppe kini sudah berada di
top of mind masyarakat. Yang kedua adalah Tokopedia. E-commerce yang satu ini menawarkan
variasi dan jenis barang yang beragam sebagai keunggulannya. Sebagian masyarakat Indonesia
pasti mengetahui atau bahkan pernah berbelanja di e-commerce yang satu ini. Yang ketiga adalah
Zalora. Bagi anda yang merupakan penyuka fashion apalagi kaum hawa, pastinya tidak asing
dengan e-commerce asal hongkong yang satu ini. Zalora merupakan e-commerce yang
menawarkan berbagai produk kecantikan dan fashion mulai dari aksesoris hingga pakaian. Bagi
anda yang ingin mencoba berbelanja memalui aplikasi e-commerce, cukup mendownload aplikasi
tersebut pada smartphone, kemudian membuat akun pada aplikasi. Setelah selesai membuat akun,
anda tinggal memilih produk yang anda igninkan, masukkan kedalam keranjang belanja dan
melakukan pembayaran. Tinggal tunggu deh, produk yang anda pesan diantarkan ke rumah
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anda.Yup! hanya dengan melakukan langkah mudah di atas anda sudah dapat melakukan transaksi
berbelanja tanpa harus berpindah tempat.
Melihat fenomena e-commerce yang kini sudah berkembang dan banyak di minati, berbagai merk
dari berbagai kategori turut memasarkan produknya melalui e-comerce. Salah satunya adalah ELLE
Apparel Indonesia. ELLE Apparel sendiri merupakan brand fashion dari ELLE. Dengan menawarkan
berbagai koleksi fashion yang terinspirasi dari Paris, yang merupakan kiblat fashion dunia. Selain
dapat membeli produk ELLE di berbagai department store, anda juga dapat membelinya melalui
berbagai e-commerce seperti shopee, tokopedia dan zalora. Anda juga dapat menikmati berbagai
penawaran menarik yang berikan oleh masing-masing e-commerce.Â
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