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Zalando sponsort schoenen designer Elsien Gringhuis

 

Berlijn, 28 januari 2012. Zalando, de grootste aanbieder van kleding en schoenen 
online in Nederland, heeft de schoenen voor het lookbook en de show van Elsien 
Gringhuis gesponsord. Elsien Gringhuis showde op 27 januari 2012, haar nieuwe 
collectie ‘Urge’ tijdens de Amsterdam Fashion Week als grand opener van The 
Green Fashion Competition, welke Elsien Gringhuis vorig jaar won.   
 
De opkomende designer haalde voor haar nieuwe collectie inspiratie uit donkere 
bossen waar je makkelijk verdwaalt en maanlicht het enige licht in het duister is. De 
collectie bestaat uit kledingstukken die in de basis klassiek zijn maar gekenmerkt 
worden door het frisse beeld en de vakkundige aanpak in details. Harde, grafische 
vlakverdeling is terug te zien in bijna alle outfits. En toch blijft het minimalistische 
totaalbeeld altijd vrouwelijk, verfijnd, elegant en draagbaar. 
 
De schoenen die voor de sponsoring zijn gekozen zijn United Nude pumps, die in de 
collectie van Zalando te vinden zijn. De minimalistische pumps met een unieke 
constructie sluiten perfect aan op de ‘Urge’ collectie van Elsien Gringhuis. Zalando 
besloot de samenwerking met Elsien Gringhuis aan te gaan om haar prachtige en 
veelbelovende werk. Ook wil het online modebedrijf de diversiteit van haar assortiment 
laten zien. 
 

http://www.zalando.nl/
http://www.zalando.nl/
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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 

Ingeschreven in handelsregister KVK te Amsterdam onder nummer 50448706 
Internationaal belastingnummer (USt-ID): DE 260543043 
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