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Lieke van Lexmond opnieuw in campagne Zalando 

 

 

Vanaf komende zondag 9 maart, is actrice en presentatrice Lieke van Lexmond opnieuw te 

zien in een tv-commercial van online retailer Zalando. De commercial maakt deel uit van de 

voorjaarscampagne en is een vervolg op de succesvolle samenwerking in 2013.  

In de nieuwe spot wordt Lieke toegefloten zodra ze uit haar voordeur loopt. Al denkt Lieke in het 

begin dat het een plagerig gefluit is, het blijkt een schattig jongetje te zijn die onder de indruk is 

van haar fashionable verschijning. Het jongetje houdt haar elke dag goed in de gaten en ziet de 

verschillende outfits van Lieke voorbij komen. Tot dat er op een dag niet meer gefloten wordt... 

In de commercial draagt Lieke verscheidene outfits wat ook verwijst naar de slogan van deze 

voorjaarscampagne: ‘Prikkel je fashionzintuigen. Elke dag een andere look.’ 

De commercial is een vervolg op de succesvolle samenwerking tussen Lieke en Zalando in 2013. 

Myrna Walsarie, Country Manager Zalando Nederland: ‘’We zijn zeer tevreden met de 

vervolgcampagne waarin Lieke opnieuw de enorme verscheidenheid van ons assortiment in 

Nederland toont. Met deze nieuwe commercial, waarin ook kinderen een rol spelen, laten we zien 

dat Zalando de juiste fashion voor elke gelegenheid biedt en het hele gezin bij ons kan slagen.’’  

Lieke is ook blij met het vervolg van de samenwerking: ‘’Tijdens de shoot en gedurende de 

voorbereiding heb ik mij opnieuw verbaasd over het grote assortiment dat Zalando in Nederland 

biedt. Mijn favoriete outfit in de commercial is het French Connection jurkje. Het was een goed 

verzorgde dag en ik ben enthousiast over het eindresultaat!’’ 
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Bekijk de nieuwe commercial en neem een kijkje achter de schermen: http://www.zalando.nl/lieke-

van-lexmond/ 

 

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.  

 

Het volledige persbericht is te vinden op: http://www.zalando.nl/persbericht-lieke-van-lexmond-opnieuw-in-campagne-

zalando/  

 

Contact 

 

Zalando       FUSE Communication  

Meike Heynens        Claire Heerkens    

Communication Manager Nederland   Senior PR Manager 

T: +49 (0) 176 127 58551     T: +31 (0) 20 622 8998    

E: meike.heynens@zalando.nl     E: claire@fuse-communication.com  

 

 

 

 

Zalando.nl is een dienst van Zalando AG 

Sonnenburger Straße 73 

10437 Berlin 

Germany 

Zalando AG 

Zalando AG 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.  
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