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Tanya Jawab

Tanya: Apakah kelebihan kerudung yang dijual di OmahKerudung.com dibanding kerudung lainnya?
Jawab:
OmahKerudung.com hanya menjual kerudung, baju dan aksesoris eksklusif dengan merk Zoya. Khusus untuk
kerudung, berikut kelebihan kerudung yang kami jual dibanding kerudung lainnya yang saat ini marak di pasaran:

- Kerudung Zoya dibuat dari bahan kain IMPORT berkualitas seperti Lycra, Tissue, Chiffon, Thai Silk, dll. Andalan
produk kami yang sejak tahun 2007 hingga saat ini paling diminati adalah yang berbahan kain Lycra Import yang sangat
halus dan nyaman. Selain itu untuk bahan Lycra tersebut, kami adalah satu-satunya brand kerudung yang meng-import
bahan tersebut ke Indonesia. Meskipun saat ini cukup marak brand kerudung yang mengatasnamakan bahan Lycra
namun yang pasti bahan kami tetap unik dan beda karena kami masih satu-satunya yang memakai bahan Lycra dengan
kualitas terbaik tersebut.
- Kerudung Zoya sangat inovatif karena kami sangat memperhatikan bagaimana produk kami harus terus bertumbuh.
Inovasi yang kami lahirkan bahkan hanya sebatas melahirkan produk-produk baru setiap minggunya atau model-model
baru yang cantik memikat, namun lebih jauh lagi telah menjadi rujukan banyak brand kerudung tanah air dan melahirkan
turunan inovasi lainnya.
- Kerudung Zoya telah lahir menjadi Brand Terkemuka dengan semakin kuatnya penetrasi market kami dan juga
terobosan-terobosan baru di media dan event berskala nasional. Kami hadir dan menjadi sponsor utama beberapa
sintetron terfavorit seperti KETIKA CINTA BERTASBIH, PARA PENCARI TUHAN dan CINTA FITRI. Kami juga telah
roasdhow ke berbagai kota di tanah air melalui event Duta Kerudung Indonesia 2010 dan kampanye Indonesia
Berkerudung. Sebagai sebuah brand terkemuka Zoya telah hadir dan mengisi hati para Muslimah Indonesia.

Tanya: Apakah OmahKerudung.com hanya menjual kerudung?
Jawab:
OmahKerudung.com tidak hanya menjual kerudung Zoya namun lebih dari itu, sebagai distributor kami menyediakan
seluruh produk Zoya mulai dari berbagai model Baju Muslimah, perciputan, inner dan legging, bros, manset, kaos kaki,
mukena dan lainnya. Semuanya kami hadirkan secara eksklusif hanya untuk Muslimah yang ingin tampil chic namun
tetap syar'i.

Tanya: Apakah yang menjadi kelebihan OmahKerudung.com dibanding distributor Zoya lainnya di Tanah Air?
Jawab:
OmahKerudung.com hingga akhir tahun 2010 kemarin tetap bisa mempertahankan prestasi kami sebagai distributor
terbaik. Hal tersebut tidak lepas dari dukungan para Agen dan Member yang alhamdulillah masih mempercayai kami
hingga saat ini. Untuk tetap mendapatkan kepercayaan para mitra tentunya bukan merupakan hal yang mudah. Kami
senantiasa berupaya keras untuk terus bertumbuh seiring pertumbuhan para mitra kami di tengah kompetisi yang
semakin ketat. Dalam hal menjaga service kami terhadap para mitra, kami sangat percaya bahwa kecepatan dan
ketepatan menjadi kunci keberhasilan kami.

Tanya: Apakah OmahKerudung.com melayani pembelian Retail dan Grosir?
Jawab: OmahKerudung.com kini melayani keduanya baik pembelian Retail Satuan maupun Grosir (untuk Mitra/Agen).

Tanya: Hari apa dan jam berapa waktu operasional OmahKerudung.com?
Jawab: OmahKerudung.com siap melayani Anda setiap hari (Senin-Minggu) dari jam 10.30 sd 20.00 WIB.

Tanya: Apakah berbelanja di OmahKerudung.com aman?
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Jawab: Kami menjamin berbelanja di OmahKerudung.com sangat AMAN. Untuk kenyamanan konsumen, kami juga
mencantumkan alamat toko kami beserta nomor telepon toko dan seluler kami yang bisa Anda lihat di bagian Hubungi
Kami. Yang paling utama bagi kami adalah bisa memberikan pelayanan terbaik dan menjalin kerja sama yang
berkesinambungan dengan para pelanggan kami.

Tanya: Apakah Saya bisa memilih warna kerudung yang ingin Saya beli di OmahKerudung.com?
Jawab: Untuk saat ini pembelian seperti itu tidak dimungkinkan via webstore OmahKerudung.com. Jika Anda ingin
memilih warna kerudung seperti itu maka solusinya saat ini bisa dilakukan dengan menelepon langsung atau juga
berkomunikasi dengan marketing kami di outlet via SMS. Call Center kami 089-88816555 selalu siap dihubungi selama
jam operasional. Pilihan terakhir tentunya dengan datang berbelanja langsung di toko offline kami yaitu Outlet Zoya ITC
Cempaka Mas lantai dasar blok L 1102 & 1095 - Jakarta Pusat. Denah menuju toko kami dapat dilihat di artikel berikut
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