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Aplikacja Zalando teraz dostępna w Polsce również na 
Windows Phone  

 Teraz wygodne zakupy przez urządzenia mobilne dostępne są również przez 

Windows Phone. 

 Jedna na dziesięć wizyt w Zalando Polska z urządzeń mobilnych pochodzi z 

urządzeń Windows Phone. 

 W lutym 2015 roku wizyty pochodzące z Europejskich urządzeń mobilnych 

przekroczyły 50% wszystkich wizyt. 

 Aplikacja Zalando została ściągnięta przez klientów w całej Europie już ponad 

8,5 miliona razy. 

     

Berlin, 29.04.2015. Po wypuszczeniu aplikacji na systemy iOS i Android Zalando udostępnia 

swoją aplikację zakupową użytkownikom działającym w systemie Windows Phone. Przy liczbie 

ściągnięć przekraczającej 8,5 miliona we wszystkich krajach, w których operuje Zalando, prace 

nad jej rozwijaniem i ulepszaniem są niezmiernie istotne i trwają nieprzerwanie. Wersja dla 

systemu Windows Phone debiutowała na rynku niemieckim i była tworzona we współpracy z 

Microsoft. Teraz startuje na pozostałych rynkach, a dzięki swojej wygodnej, prostej i inspirującej 

formie wzmacnia pozycję Zalando wśród użytkowników aplikacji mobilnych. 

„Wypuszczając na rynek nową wersję aplikacji zależy nam na zaoferowaniu możliwie jak 

najbardziej przyjaznego procesu zakupowego użytkownikom Windows Phone” – komentuje Robert 

Schütze, Country Manager Zalando Polska. „W Polsce jedna na dziesięć wizyt z urządzeń 

mobilnych pochodzi z urządzeń właśnie z tym systemem. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że 
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możemy zaoferować jego użytkownikom możliwość wygodnego przeglądania produktów oraz 

czerpania nowych inspiracji”. 

Przy pracy nad aplikacją dla Windows Phone zespół d.s. technologii mobilnych blisko 

współpracował z Microsoft. „Ten wspólny projekt oparty był na ciągłym kontakcie, dzięki któremu 

obie strony mogły się od siebie wiele nauczyć. To była naprawdę ekscytująca okazja do wzajemnej 

wymiany know-how, który w obu przypadkach poparty jest wieloletnią kreatywną i innowacyjną 

pracą” – tłumaczy Jens Dissmann, partner Lead Consumer Apps & Startups, Microsoft Germany. 

Nasze obserwacje wykazały, że w czwartym kwartale 2014 roku wizyty z urządzeń mobilnych w 

Europie osiągnęły 48% wszystkich wizyt (z rekordowym wynikiem 60% w okresie świątecznym na 

niektórych rynkach), a już w lutym 2015 roku przekroczyły 50%.  

Aplikacja na Windows Phone jest dostępna przez Sklep Windows i wymaga wersji Windows Phone 

8. Dalsze informacje uzyskasz tutaj: http://www.zalando.pl/zalando-apps/  

O Zalando 

Zalando (https://corporate.zalando.com) należy do wiodących sklepów internetowych z odzieżą i obuwiem w Europie. 
Firma z siedzibą w Berlinie oferuje swoim klientom szeroki wybór odzieży, obuwia i akcesoriów dla kobiet, mężczyzn i 
dzieci z darmową dostawą i zwrotem. W asortymencie znajdują się zarówno marki znane na całym świecie, jak i 
produkty lokalnych projektantów, a także marki własne. Lokalne adresy internetowe pozwalają na lepsze dopasowanie 
oferty do gustów klientów mieszkających w każdym z 15 obsługiwanych przez Zalando krajów europejskich: : Austrii, 
Niemiec, Holandii, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Szwecji, Belgii, Hiszpanii, Dani, Finlandii, Polski, Norwegii 
i Luksemburgu. Sieć logistyczna, składająca się z trzech centrów logistycznych, pozwala na efektywną obsługę naszych 
klientów w całej Europie.  Jesteśmy przekonani, że dzięki umiejętnemu połączeniu trzech komponentów, jakimi są moda, 
technologia i logistyka, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom i partnerom produkt wysokiej klasy.  
Nasze strony internetowe każdego miesiąca mają ponad 100 milionów odsłon, a w czwartym kwartale 2014 roku w 48% 
pochodzących z urządzeń mobilnych, co daje 15 milionów aktywnych klientów na koniec kwartału.    
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