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Nieuwe tv-commercial Zalando met Lieke van Lexmond 
binnenkort live 
 

 

Vanaf komende zondag 13 oktober is actrice en presentatrice Lieke van Lexmond 

wederom te zien in een nieuwe tv-commercial van online retailer Zalando. Afgelopen 

augustus werd bekend gemaakt dat Lieke van Lexmond het gezicht zou zijn van de 

nieuwe najaarscampagne van Zalando, en was zij al te zien in een herfstcommercial. 

Ook de nieuwe wintercommercial maakt deel uit van de najaarscampagne. 

Daarnaast is Lieke ook te zien op de website en staat ze momenteel in het Zalando 

magazine.  

In de spot zien we Lieke met haar vriendinnen in een café. Ze hebben het over de nieuwe man in 

Lieke’s leven. Hierbij geeft Lieke aan dat haar nieuwe vlam haar enorm verwent met kleding 

volgens de laatste wintertrends. Haar vriendinnen, die vanzelfsprekend erg benieuwd zijn naar 

haar nieuwe man, zijn blij verrast wanneer ze er achter komen dat dit de Zalando man is.   
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Lieke en Zalando 

In augustus dit jaar speelde Lieke voor het eerst in een commercial van Zalando. Dit was tevens 

de eerste keer dat de online retailer met een Nederlandse bekendheid werkte in haar commercials. 

Tot nu toe is Zalando erg tevreden over de samenwerking met Lieke van Lexmond. Myrna 

Walsarie, Country Manager Zalando Nederland: “We hebben veel positieve reacties ontvangen 

over onze campagne met Lieke. Na het succes van de eerste commercial waren we dan ook zeer 

enthousiast om deze samenwerking door te zetten, dit heeft geleid tot de tweede commercial.  

Lieke is met haar veelzijdige kledingstijl en sympathieke uitstraling de perfecte match met het 

image dat Zalando wil uitstralen.”  

Fashion voor iedereen 

Met de nieuwe commercial wordt er meer nadruk gelegd op de veelzijdigheid aan wintertrends die 

Zalando te bieden heeft. Door een verscheidenheid aan producten te tonen, wil de online retailer 

laten zien dat Zalando staat voor fashion voor iedereen, voor iedere gelegenheid en voor elk 

budget. 

 

Bekijk de nieuwe commercial en neem een kijkje achter de schermen: http://www.zalando.nl/lieke-

van-lexmond/ 

 

Over Zalando  

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 1.500 merken. Naast schoenen en kleding horen ook exclusieve accessoires, 

woonproducten 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. Met een 

eigen nieuwsbriefmailing, Facebook- en Twitter-accounts houdt de online shop haar klanten voortdurend op de hoogte 

van het laatste fashionnieuws. 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 

Zweden, Spanje, Denemarken, Polen, Noorwegen, België en Finland.   

Contact 

 

Zalando       FUSE Communication  

Verena Piltz      Meike Heynens     

Senior Communication Manager International  Senior PR Manager 

T: +49 (0) 30 2000 910 77     T: +31 (0) 20 622 8998    

E: verena.piltz@zalando.de    E: meike@fuse-communication.com  
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Zalando.nl is een dienst van Zalando GmbH 

Sonnenburger Straße 73 

10437 Berlin 

Germany 

Zalando GmbH 

Zalando GmbH is ingeschreven in het handelsregister van Berlijn.Handelsregisternummer: HRB-11 23 94 B.  
BTW-Nr. 37/125/21423 *  USt-ID-Nr. DE 260543043.  Directie: Robert Gentz, David Schneider en Rubin Ritter.  


