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Zalando introduceert eigen modecollectie  

 

Berlijn, 16 februari 2012. Zalando, de grootste aanbieder van kleding en schoenen 
online, breidt haar assortiment uit met een eigen modecollectie gericht op actuele 
catwalk trends. Om de nieuwe collectie genaamd ‘Zalando Collection’ te 
introduceren, opent het modebedrijf tijdelijk een ‘pop-up store’ in de Duitse 
hoofdstad Berlijn. Vanaf 2 maart 2012 zal de collectie exclusief verkrijgbaar zijn 
via Zalando’s website.  
 
Met de Zalando Collection, die ontworpen wordt door een eigen team van 
veelbelovende designers, wil het online modebedrijf een nieuwe weg inslaan op het 
gebied van mode. De eerste collectie van de Zalando Collection is geïnspireerd door 
catwalk trends van de lente/zomer 2012. Deze collectie wordt daarom gekenmerkt door 
etnische prints, pasteltinten en opvallende neon kleuren. De eerste collectie van de 
Zalando Collection bestaat uit 50 kledingstukken, 80 schoenen en 20 tassen. 
 
Een ander hoogtepunt van de huidige collectie is een samenwerking met Bernadett 
Penkov. Deze Berlijnse designer staat bekend om haar elegante ontwerpen, die 
voorheen te bewonderen waren op de catwalks in Londen en Parijs. De ‘Bernadett 
Penkov for Zalando Collection’, bestaat uit een prachtige collectie minimalistische 
jurken met een asymmetrische snit in nude en neon kleuren. 

http://www.zalando.nl/
http://www.zalando.nl/
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Zoals eerder vermeld zal de Zalando Collection vanaf 2 maart 2012 exclusief worden 
verkocht via de Zalando website. Ook zal de collectie verkrijgbaar zijn in de pop-up 
store in Berlijn van 2 tot en met 4 maart 2012. De pop-up store wordt 1 maart geopend 
voor pers en genodigden. Daarna zal de pop-up store geopend zijn voor het publiek tot 
en met 4 maart. De tijdelijke winkel is gevestigd aan de Weinmeister Strasse 2 in Berlijn 
en zal dagelijks open zijn van 12.00 tot 18:00. 
 

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  

Voor hoge resolutie beelden van de collectie of voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met: 

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 

http://www.facebook.com/#%21/zalando.nl
http://zalando-nl.hyves.nl/
http://twitter.com/ZalandoNL
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