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Ny TV-reklame fra Zalando: Treff blink med vårens trender 

 

Berlin 14. mars 

 

Mange kjenner nok til følelsen av å stå foran et bugnende klesskap uten å finne noe 

å ha på seg. Kanskje oppstår dilemmaet oftere om våren, når det blir varmere i 

været og vårmoten dukker opp i butikkene. Med den nye reklamefilmen håper vi å 

kunne gi TV-seerne en inspirerende og humoristisk start på den nye motesesongen. 

 

Filmen har fått navnet «Kjærlighet ved første blikk», og utspiller seg en varm og solfylt 

vårdag. Fem kvinner kommer gående i forskjellige antrekk som tydelig viser det store 

spennet i vårens trender. På alle kanter faller mennene pladask, og Amor må jobbe overtid 

for å takle den store pågangen. Han ender opp med å kaste fra seg buen i ren frustrasjon. 

 

Tanken bak reklamen er ikke bare å vise Zalandos store utvalg av aktuell vår- og 

sommermote, men også å formidle at mote kan være morsomt og få deg til å føle deg bra.  

På www.zalando.no kan man hente inspirasjon fra antrekkene og stilene som vises i 

filmen. Se den her.  

  

http://youtu.be/ZGbXImQaDL0
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«Aktuelle trender og det brede sortimentet vårt står i fokus i filmen. Vi vil inspirere kundene 

våre og gi dem en glad og positiv følelse. Det skal være gøy å finne vårens motefavoritter 

hos Zalando», sier Michael Lindskog, Regional Manager Nordics. 

 

Reklamefilmen varer i 25 sekunder og vil bli sendt i Norge og Sverige fra 16. mars, i 

Danmark og Finland fra 23. mars. Ansvarlig for konsept og utførelse er Jung von 

Matt/Elbe. 

 

Om Zalando 

Zalando (www.zalando.no) er Europas ledende nettbutikk for salg av sko og mote. Det brede sortimentet for kvinner, 
menn og barn omfatter alt fra populære hverdagsplagg til ettertraktede designerklær fra over 1 000 internasjonale 
merker. Foruten sko og mote inkluderer Zalandos store utvalg også eksklusive accessories, sportsutstyr og 
interiørtilbehør. Zalando.no tilbyr gratis levering, og kunden kan kostnadsfritt returnere varene innen 30 dager. Selskapet 
ble etablert av Robert Gentz og David Schneider i 2008, og selskapets hovedkvarter er lokalisert i Berlin. Som en følge 
av suksessen i det tyske markedet ble Zalando lansert i Østerrike i 2009, samt Nederland og Frankrike i 2010. Videre 
utvidelse til Italia, Storbritannia og Sveits fulgte i 2011. I 2012 ble Zalando lansert i Norge, så vel som i Sverige, Belgia, 
Spania, Danmark og Finland. Fra 2013 leverer Zalando også til Luxembourg 
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