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Genomineerden Zalando Blogger Awards 2013 bekend 
 

Online retailer Zalando organiseert dit najaar haar eerste Blogger Awards. De 

stemmen uit de eerste ronde zijn geteld en de finalisten zijn bekend, de finaleronde 

gaat vandaag officieel van start. Op de vier finalisten voor de People’s Choice Award 

kan nog tot en met 30 september 2013 gestemd worden. Over de vier finalisten voor 

de Jury Award wordt op 1 oktober 2013 een beslissing genomen door een jury van 

modeprofessionals.  

Online retailer Zalando organiseert dit najaar haar eerste Blogger Awards en is op zoek naar de 

leukste en meest creatieve fashion bloggers van Nederland. De Blogger Awards zijn opgezet door 

Zalando om talent onder fashion bloggers te stimuleren. Na een eerste stemmingsronde door het 

publiek en onze modejury staan de genomineerden nu vast.  

 

People´s Choice Award 

De vier genomineerde bloggers voor de People’s Choice Award 2013 zijn: 

Fleur van Sambeek - Girly & Geeky 

Carmen Leenen -  My Daily Fashion Dosis 

Caroline Sterrenberg - Pick me an Outfit   

Sharon Teeuwen - Style Chameleon  

Tot 30 september 2013 kan er nog online op één van de bloggers gestemd worden. Zowel 

stemmers als de winnende blogger maken hierbij kans op mooie prijzen.    

 

Jury Award 

Onze modejury nomineerde: 

Lizzy van der Ligt – Lizzy vd Ligt 

Debbie Nuchelmans – Six Feet From the Edge  

Chantal van der Meijden - Cocorosa 

Rosanna Gentenaar – Billierose Creators of Desire   

De awards zullen op 1 oktober worden uitgereikt in de Zalando Pop-Up Store in Amsterdam. Voor 

meer informatie over de Blogger Awards: http://www.zalando.nl/blogger-awards-2013-finaleronde/  
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Over Zalando  

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 1.200 merken. Naast schoenen en kleding horen ook exclusieve accessoires, 

woonproducten 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. Met een 

eigen nieuwsbriefmailing, Facebook- en Twitter-accounts houdt de online shop haar klanten voortdurend op de hoogte 

van het laatste fashionnieuws. 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 

Zweden, Spanje, Denemarken, Polen, Noorwegen, België en Finland.   

Contact 

 

Zalando       FUSE Communication  

Rosanne Thesing     Meike Heynens     

PR Manager Nederland     Senior PR Manager 

T: +49 (0) 30 200 091 077     T: +31 (0) 20 622 8998    

E: rosanne.thesing@zalando.nl    E: meike@fuse-communication.com  

 

 

 

 

Zalando.nl is een dienst van Zalando GmbH 

Sonnenburger Straße 73 

10437 Berlin 

Germany 

 

Zalando GmbH 
 

Zalando GmbH 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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