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Zalando plaatst gewonnen Loden Leeuw in eigen webshop 

 
 

Berlijn, 9 januari 2012. Zalando, de grootste aanbieder van kleding en schoenen 
online in Nederland, heeft de Loden Leeuw gewonnen, de prijs voor meest 
irritante reclamespot. Dit werd maandag 9 januari bekend gemaakt in het 
consumentenprogramma Radar, die jaarlijks de Loden Leeuw uitreiken aan het 
bedrijf met de meest irritante reclamespot en aan de meest irritante bekende 
Nederlander in een reclame. De Loden Leeuw voor Zalando heeft inmiddels zelfs 
een plekje gekregen in de webshop. 
 

De nudisten-reclamecampagne van Zalando viel niet in goede aard bij de stemmers, 
42% van de stemmen ging naar deze opvallende reclame. Vooral het geschreeuw en 
de naakte mensen waren punten die niet bij iedereen werden gewaardeerd. “De vele 
uiteenlopende reacties betekenen dat de reclamecampagne heeft gewerkt en aandacht 
heeft getrokken” vertelt Barbara Franzreb, hoofd communicatie bij Zalando. “We weten 
dat met reclamecampagnes waar je meer lef toont en die origineler zijn, je verschillende 
reacties kan verwachten maar ook meer aandacht kan trekken. Verder is het een 
kwestie van smaak, je kunt nooit een reclamecampagne ontwikkelen naar ieders 
tevredenheid. Humor en plezier zijn belangrijke factoren in onze reclamespotjes; we 
willen hiermee aandacht op een positieve manier trekken, dit wordt expliciet duidelijk 
gemaakt in Zalando‟s nudisten- reclamecampagne. De „schreeuw van geluk‟ hoort nu 
eenmaal bij Zalando‟s marketingstrategie en is iets waar ons bedrijf bekend om staat. 
Met 81% naamsbekendheid in Nederland hebben we desalniettemin ons doel bereikt.” 

http://www.zalando.nl/
http://www.zalando.nl/
http://www.zalando.nl/lp-nog-een-keertje-pds/
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Direct na de bekendmaking heeft Zalando de Loden Leeuw in hun webshop geplaatst. 
Met deze ludieke actie laten ze blijken dat het winnen van de Loden Leeuw sportief en 
luchtig wordt opgenomen. In de toekomst zal er beter gelet worden op de wensen en 
smaak van de kijkers. Als goedmaker voor het reclamespotje heeft Zalando een 
presentje voor het geïrriteerde publiek die men op de online schoenen- en kleding 
shop terug kan vinden. 

Over Zalando  

Zalando is hét online modebedrijf op het internet. Het omvangrijke aanbod reikt van 
bekende trendmerken tot aan exclusieve designermodellen. In totaal werkt Zalando 
samen met meer dan 600 merken. Naast dames-, heren- en kinderschoenen is er ook 
mode van de meest gevraagde modelabels voor hem en haar te verkrijgen. Daarnaast 
biedt Zalando een uniek servicegericht businessmodel aan: gratis verzending en 
retournering van de producten, een gratis service hotline en het gemak om gebruik te 
maken van 100 dagen kosteloos retourneren of ruilen van de producten. Al deze 
voordelen maken het online shoppen bij Zalando een veilige en ontspannen ervaring. 
Dankzij de zorgvuldige aandacht die aan onze klanten wordt besteed, is aan Zalando 
ook het Thuiswinkel-certificaat toegekend. Via Facebook-, Hyves- en Twitterprofielen 
houdt Zalando zijn klanten continu op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen 
op het gebied van fashion en beauty. De onderneming is in 2008 door Robert Gentz en 
David Schneider opgericht en is gevestigd in Berlijn. 

Perscontact  

Benieuwd naar de mogelijkheden die Zalando voor u heeft? Neem dan vrijblijvend 
contact met ons op.  

Judith Surusiay 
PR - Zalando Nederland 
 
Tel.: +49 (0)30 2000 91 077 
E-Mail: pr@zalando.nl  

Zalando.nl is een dienst van Zalando GmbH 

Sonnenburger Straße 73 
10437 Berlin 
Germany 

Zalando GmbH 
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