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Penawaran menarik 11.11 Shopee Super Shopping Day
Kamis, 01 November 2018 | 10:08 WIB

Puncak Festival Shopee 11.11 Big Sale

Siapa yang tidak mengenal e-commerce yang satu ini, YUP! Shopee. Merupakan E-commerce
yang berfokus pada platform mobile atau disebut sebagai mobile commerce ini telah diluncurkan
sejak 3 tahun lalu. Pada kala itu Shopee sendiri diluncurkan secara terbatas hanya pada kawasan
Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Taiwan dan juga Indonesia.
Mobile commerce memungkinkan terjadinya proses berbelanja maupun berjualan online melalui
ponsel. Shopee menawarkan berbagai macam produk dari beragam kategori dengan metode
pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur menarik lainnya seperti
games dan kuis.Â Dibandingkan dengan kompetitornya, ShopeeÂ memiliki keunggulan berupa
penawaran gratis ongkos kirim bagi penggunanya yang melakukan pembelanjaan daalam jumlah
tertentu. Terobosan tersebut merupakan salah satu daya tarik yang membuat Shopee mudah
dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, metode lain yang digunakan oleh Shopee adalah
mengadakan festival belanja online. Pada bulan September lalu shopee mengadakan festival 9.9
Super Shopping Day, kemudian dilanjutkan dengan 10.10 Big Mobile Shopping day pada bulan
Oktober kemarin. Kali ini menjelang akhir tahun, Shopee mengadakan Shopee 11.11 Big sale.
Dalam festival ini akan ada rangkaian promo menarik setiap harinya mulai dari 25 Oktober hingga
puncaknya 11 November nanti. Agar lebih menarik Shopee menggunakan konsep festifal tematik
sehari, jadi setiap harinya terdapat tema dan promo yang berbeda. Misalnya in-app games yang
baru dan menarik.
CEO Shopee, Chris Feng menyebut Shopee 11.11 Big Sale hadir dengan riset yang dilakukan oleh
Facebook dan Shopee tentang tren belanja online. Direktur Shopee Indonesia, Handika Jahja,
mengaku optimis bahwa Shopee 11.11 Big Sale akan melebihi kesuksesan dua event sebelumnya.
Menurutnya, saat ini merupakan waktunya shopping festival, tidak hanya di indonesia tapi asia
tenggara bahkan dunia. Berbagai penawaran penawaran menarik yang dihadirkan pada Shopee
11.11 Big Sale seperti diskon besar-besaran setiap harinya pada kategori yang berbeda yaitu,
25 Oktober - 11.11 Voucher day
26 Oktober - 11. 11 Unilever super brand day
27 Oktober - 11.11 Gadget day
28 Oktober - 11.11 Shopee mall day
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29 Oktober - 11.11 Cashback day
30 Oktober -Â 11.11 Electronic day
31 Oktober - 11.11 Flash sale day
1 November - 11.11 Beauty day
2Â November - 11.11 Kuis shopee day
3Â November -Â 11.11 Mom & kids day
4 November -Â 11.11 Home day
5Â November -Â 11.11 Men day
6Â November - 11.11 Goyang shopee day
7Â November - 11.11 Flash sale day
8Â November - 11.11 Pulsa, tagihan dan game day
9Â November - 11.11 Fashion day
10Â November - 11.11 Supermarket day
11Â November - 11.11 Big sale
Tidak hanya itu, Shopee juga memungkinkan penggunanya dapat menikmati gratis ongkos kirim
sebanyak 11 kali dan Goyang Shopee dnegan total koin Shopee mencapai Rp 11 miliar.
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