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Zalando lanserer Shop the Look – funksjonen som hjelper deg 
å finne den perfekte looken 
 

 Shop komplette antrekk eller finn lignende produkter  

 Funksjonen vil utvikles og oppgraderes kontinuerlig 

 

Berlin, 18. februar 2015. Med den nye funksjonen ‘Shop the Look’ gir Zalando kundene 

inspirasjon til å sette sammen det perfekte antrekket. Ved siden av produktbildene kan man nå 

også klikke direkte på de andre produktene på bildet, eller få opp andre, lignende alternativer. Slik 

får kundene tips og inspirasjon til hvordan de kan finne frem til looken som passer dem. 

‘Shop the Look’ gir kundene forslag og ideer til hvordan de kan kombinere antrekk. De kommende 

ukene vil vi fortsette å teste og utvikle funksjonen slik at vi kan tilby kundene en stadig bedre 

shoppingopplevelse. 

«Med Shop the Look møter vi et klart behov hos kundene. Ved hjelp av få klikk kan de shoppe 

komplette antrekk eller finne lignende produkter som passer deres stil», sier Michael Lindskog, 

Country Manager Nordics. «Dette er ikke bare et grep som gjør nettbutikken mer brukervennlig, 

det gir også en enda bedre søkefunksjon og dessuten inspirasjon til hvordan man kan mikse og 

matche sine favoritter.» 

«Vi ser at det er en tydelig trend å shoppe antrekk som en helhet og ikke bare i form av 

enkeltprodukter. Denne tendensen er særlig merkbar blant våre mannlige kunder. Med den nye 
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funksjonen vil vi inspirere kundene våre til å finne sin egen stil og samtidig gi dem muligheten til å 

kjøpe en komplett look på en enkel måte.»  

Om Zalando 

Zalando (https://corporate.zalando.com) er en av Europas ledende nettbutikker for mote til dame, herre og 
barn. Vi tilbyr kundene enkel og behagelig shopping med gratis levering og 30 dagers fri retur. Sortimentet 
vårt omfatter mer enn 1 500 merker, og spenner fra fast fashion og internasjonale motehus til spennende 
nykommere og vår egen design. Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse tilbudet vårt til de lokale markedene, 
som i dag omfatter 15 europeiske land (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Østerrike, Sveits, 
Frankrike, Italia, Spania, Belgia, Nederland, Luxemburg, Polen og England). Våre tre lagre sentralt plassert i 
Tyskland er alle utstyrt med det siste innen teknologi, og gjør oss i stand til å betjene kunder over hele 
Europa raskt og effektivt. Vi tror at vår unike kompetanse innen mote, logistikk og teknologi gir oss de beste 
forutsetningene for å gi både kunder og samarbeidspartnere det de vil ha.  
Zalandos nettsider har mer enn 100 millioner besøk i måneden. I det tredje kvartalet av 2014 skjedde 43% 
av disse besøkene via mobile enheter. Det totale antallet aktive kunder ved utgangen av kvartalet lå på 14,1 
millioner.  
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