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UOB dan Zilingo bekerjasama untuk mendorong pertumbuhan 

industri fashion di ASEAN 

Pedagang fashion akan mendapatkan akses langsung solusi perbankan UOB melalui platform 
Zilingo 

 
 
 
Singapura, 28 Juni 2019 – United Overseas Bank Limited (UOB) dan Zilingo, sebuah platform e-

commerce fashion dan gaya hidup, mengumumkan penandatanganan kerjasama melalui Memorandum 

of Understanding (MOU) untuk mendukung pertumbuhan industri fashion di ASEAN. 

 

Dalam MOU tersebut, pedagang yang tergabung dalam platform Zilingo dan sebagian besar merupakan 

perusahaan kecil dan menengah (UKM), akan mendapatkan akses solusi perbankan UOB melalui 

platform e-commerce tersebut. Terbukanya akses yang lebih luas terhadap solusi perbankan akan 

memudahkan pedagang dan produsen Zilingo dalam mengelola arus kas mereka lebih baik dan 

mengembangkan bisnis secara lebih mudah dan efisien. 

 

Ankiti Bose, CEO dan Co-founder, Zilingo, mengatakan, “Kolaborasi Zilingo dengan UOB menegaskan 

kembali komitmen kami untuk memenuhi kebutuhan para pedagang dan produsen dalam menjalankan 

bisnis. Ketika bisnis mengalami kesulitan dalam mengakses modal dikarenakan catatan keuangan yang 

tidak mencukupi, Zilingo sebagai penghubung rantai pasokan fashion dapat mempengaruhi pandangan 

umum mengenai rantai pasokan dalam membuat penilaian komprehensif atas kapabilitas bisnis dan 

proposisi nilai yang dimiliki.” 

 

Mr Choo Kee Siong, Head of Industry Groups, Group Commercial Banking, UOB, mengatakan, “UOB 

telah bekerjasama dengan beragam mitra untuk menawarkan produk dan layanan perbankan kepada 

perusahaan di seluruh rantai pasokan, membantu mereka mencapai strategi pertumbuhan dan 

memanfaatkan peluang bisnis. Melalui MOU kami dengan Zilingo, bisnis fashion di seluruh ASEAN akan 

mampu mengakses berbagai solusi perbankan kami secara mudah untuk memenuhi kebutuhan 

operasional dan keuangan mereka. " 

 

Selain mendukung pedagang Zilingo, UOB juga akan memberikan bantuan lainnya, seperti manajemen 

kas dan layanan penukaran mata uang asing hingga layanan perbankan di tempat kerja. 
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Tentang United Overseas Bank 

United Overseas Bank Limited (UOB) merupakan bank terkemuka di Asia dengan jaringan global di lebih dari 500 cabang dan 

kantor di 19 negara serta teritori di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara. Sejak berdiri pertama kali pada tahun 1935, UOB 

telah tumbuh baik secara organik maupun melalui serangkaian akuisisi strategis. Kini UOB merupakan salah satu bank 

terkemuka di dunia dengan penilaian ‘Aa1’ oleh Moody’s dan ’AA-‘ oleh Standard & Poor’s dan Fitch Ratings. Di Asia, kami 

beroperasi melalui kantor pusat UOB di Singapura, dan anak perusahaan kami di Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Thailand dan 

Vietnam, serta kantor-kantor cabang dan perwakilan. 

 

Lebih dari delapan dekade, generasi karyawan UOB telah membawa semangat kewirausahaan, fokus pada penciptaan nilai 

jangka panjang dan komitmen teguh untuk melakukan apa yang benar bagi nasabah dan kolega kami. 

 

Sebagai perusahaan penyedia layanan keuangan, UOB berkomitmen untuk membuat perbedaan dalam hidup para pemangku 

kepentingan serta komunitas dimana UOB beroperasi. UOB memiliki dedikasi untuk membantu nasabah mengelola keuangan 

dengan bijak dan mengembangkan bisnis mereka. UOB berkomitmen dalam mendukung perkembangan sosial, terutama dalam 

bidang-bidang seni, anak-anak, dan pendidikan. 

 

 

Tentang Zilingo 

Zilingo adalah platform perdagangan yang membuat rantai pasokan fashion dan kecantikan menjadi lebih efisien dan 

memudahkan akses pasar bagi pedagang dan pemasok melalui teknologi. Dengan lebih dari 35.000 pedagang yang tergabung 

di platform tersebut, Zilingo menghubungkan bisnis di seluruh rantai pasokan dan memberdayakan mereka dengan semua yang 

mereka butuhkan untuk menjalankan bisnis - mulai dari desain, pengembangan produk, pengadaan kain, manufaktur, katalog, 

pemasaran, manajemen persediaan, distribusi, penagihan, layanan pelanggan, modal kerja dan perkiraan tren. Dengan lebih dari 

dua juta produk yang terdaftar di Zilingo.com, pengguna dapat dengan mudah berbelanja dari pilihan label indie, desainer lokal, 

merek internasional dan selebriti - semuanya di satu tempat. Didirikan oleh Ankiti Bose dan Dhruv Kapoor pada 2015, 

perusahaan ini memiliki kantor di 8 kota secara global dengan lebih dari 500 staf yang mencakup 20 negara. 

 

Zilingo tersedia untuk diunduh secara gratis di App Store dan Google Play di Singapura, Indonesia, Filipina, dan Thailand. 

 

Informasi lebih lanjut, kunjungi www.zilingo.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zilingo.com/
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Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:  

UOB 

Eunice Seow 

Group Strategic Communications and Customer Advocacy 

Email: Eunice.SeowHW@UOBGroup.com    

DID: 6539 3986 

Zilingo 

Naushaba Salahuddin 

Head of Public Relations & Communications 

Email: pr@zilingo.com 

Leong Jie Xiang 

Group Strategic Communications and Customer Advocacy 

Email: Leong.JieXiang@UOBGroup.com  

DID: 6539 5661 
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