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Zalando maakt sterke start in 2014 
 

 Sterke toename van de omzet van de groep in het eerste kwartaal, met 35 

procent gestegen naar 501 miljoen euro  

 Significante verbetering van EBIT marge van de groep  

 Verbetering vooral te danken aan hogere distributieproductiviteit, verbeterde 

marketing efficiëntie en een goede start in het voorjaars-/zomerseizoen 

Berlijn, 9 mei 2014 - Zalando, Europa's toonaangevende online aanbieder van fashion, is het jaar 

sterk gestart. De omzet van de groep steeg naar 501 miljoen euro1 wat overeenkomt met 35 

procent toename ten opzichte van het eerste kwartaal in 2013 (K1/2013: 372 miljoen euro), dat te 

lijden had onder slechte weersomstandigheden. Omzet in de DACH-regio steeg met 27 procent 

naar 284 miljoen euro (K1/2013: 223 miljoen euro). De EBIT-marge van de groep verbeterde 

aanzienlijk op jaarbasis, maar bleef negatief in het eerste kwartaal van 2014 vanwege slechte 

weersomstandigheden en doorgaande investeringen. De verbetering was vooral te danken aan 

hogere distributieproductiviteit, verbeterde marketing effectiviteit en een goede start in het 

voorjaars-/zomerseizoen. 

 

“Het jaar is veelbelovend gestart, met een significante verbetering van de K1-marge op jaarbasis, 

dus we liggen op koers met onze plannen voor 2014,” aldus Rubin Ritter, lid van de Raad van 

Bestuur van Zalando. “De verbetering in het eerste kwartaal benadrukt ons plan om een 

belangrijke stap voorwaarts te maken richting EBIT-breakeven (zonder dit vooralsnog te 

realiseren) op groepsniveau voor het volledige jaar 2014.” 

 

De extra eenheden van het eerste zelfontworpen logistieke centrum in Erfurt zijn in het eerste 

kwartaal van 2014 voltooid, wat Erfurt tot de grootste e-commerce-faciliteit in Europa maakt en 

resulteert in hogere logistieke efficiëntie. Het versnellen van de activiteiten in het nieuwe logistieke 

centrum in Mönchengladbach is gaande en op schema. 

 

Zalando registreerde een totaal van 332 miljoen bezoeken in het eerste kwartaal van 2014, ten 

opzichte van 275 miljoen bezoeken gedurende K1/2013. De toename in het gebruik van mobiele 

apparatuur zette door, met meer dan 38 procent van het verkeer in de online winkels van Zalando 

                                                 
1
 Met uitzondering van de volledige jaarcijfers voor 2013, is op geen van de vermelde cijfers een 

accountantscontrole toegepast. 
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afkomstig van mobiele apparaten en tablets aan het einde van K1/2014. Het aantal actieve klanten 

steeg naar 13,5 miljoen aan het einde van K1/2014, ten opzichte van 10,3 miljoen aan het einde 

van K1/2013, wat leidde tot een verdere verbetering van de marketing effectiviteit. Diverse 

plaatselijke en procesverbeteringen, zoals de uitrol van ophaalpunten in aanvullende landen, 

zorgden voor een verdere verbetering van de klantervaring in K1/2014; extra functies, zoals de 

internationale uitrol van de mobiele app van Zalando zijn gepland voor de zomer. 

 

Uit cijfers na accountantscontrole blijkt dat de EBIT-marge voor 2013 met 0,7 procent verbeterde 

(0,5 procent op basis van voorlopige cijfers) tot -6,5 procent, ten opzichte van -7,2 procent in 2012. 

 

Tabel 1: Zalando Group – Omzet (in miljoen euro) 

  K1/2013 K1/2014 
% op 

jaarbasis 
BJ 2013 

Zalando Group 372 501 35% 1.762 

Waarvan: DACH1 regio 223 284 27% 1.056 

 
1
 de DACH-regio bestaat uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. 

 

Over Zalando 

Zalando (www.zalando.nl) is Europa’s grootste online retailer op het gebied van schoenen en fashion online.  Het 
omvangrijke assortiment voor dames, heren en kinderen bevat zowel bekende trendmerken als felbegeerde 
designerlabels – in totaal werkt Zalando samen met meer dan 1200 merken. Naast schoenen en kleding horen ook 
exclusieve accessoires en sportartikelen tot het omvangrijke assortiment. Bovendien biedt het bedrijf unieke diensten 
aan zoals: gratis verzending en retournering, een gratis service hotline en een 100 dagen retourrecht op al haar 
producten. Zalando werd in 2008 door Robert Gentz en David Schneider opgericht en vestigde het hoofdkantoor in 
Berlijn. Na het grote succes in Duitsland levert Zalando sinds 2009 ook naar andere Europese landen: Zalando’s 
diensten werden het eerst in Oostenrijk aangeboden (2009), nadien in Nederland en Frankrijk (2010), waarop Italië, 
Groot-Brittannië en Zwitserland al snel volgden in 2011. In 2012 heeft Zalando ook haar intrede gedaan in België, 
Zweden, Spanje, Denemarken, Noorwegen, Finland en Polen. In 2013 is Zalando ook gaan leveren in Luxemburg. 
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Steffen Heinzelmann  

Corporate Communications 

Tel.: +49 (0)30-20968-1332 

E-Mail: 

steffen.heinzelmann@zalando.de   

 

 

Zalando is een onderdeel van Zalando AG 

Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlijn, Duitsland 
 

Zalando AG 

Zalando AG is ingeschreven in het handelsregister van Berlijn. 
Handelsregisternummer: HRB 154823 B - BTW-Nr. 37/125/21423 - USt-ID-Nr. 
DE 260543043  
Wettelijk vertegenwoordigers: Robert Gentz, David Schneider en Rubin Ritter 
Voorzitter van de Raad van Bestuur: Cristina Mayville Stenbeck 
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