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Zalando øker nettosalget til 437 millioner euro i K2/2013 
 
Berlin, 23. oktober 2013. Zalando fortsetter å styrke sin markedsposisjon både i 

Tyskland og Europa. I løpet av andre kvartal 2013 (K2/2013) har Europas ledende 

nettbutikk for mote og sko økt nettosalget til 437 millioner euro. Sammenlignet med 

et nettosalg på 257 millioner euro andre kvartal i 2012, har Zalandos omsetning økt 

med over 70 prosent. Dermed fortsetter netthandelsselskapet den positive 

utviklingen i alle lanserte markeder, og bygger opp varige strukturer på et solid 

økonomisk grunnlag.  

I første halvår av 2013 rapporterte Zalando et nettosalg på 809 millioner euro. Dette tilsier en vekst 

på over 70 prosent sammenlignet med første halvår av 2012, som hadde et nettosalg på 471 

millioner euro. Årsakene til årets vekst omfatter den videre utviklingen i selskapets etablerte 

markeder, så vel som tilførselen av fire nye markeder siden første halvdel av 2012.  

Zalando fortsetter også å investere i førsteklasses drift innenfor nøkkelområder som infrastruktur, 

for videre å styrke den langsiktige utviklingen av selskapet. Nettbutikken satte nylig i gang 

testfasen av det tredje egenopererte logistikksenteret i Mönchengladbach i Tyskland. I tillegg har 

Zalando i år åpnet to nye kontorer i Berlin, hvor de som arbeider med mote, teknologi og drift 

holder til. 

 

Om Zalando 

Zalando (Zalando GmbH) er en av Tysklands ledene nettbutikker innen sko- og mote. Deres omfattende utvalg for dame, 

herre og barn strekker seg fra populære «high street» merker til ettertraktede designere, og til sammen tilbys det over 

1500 forskjellige internasjonale merker. Sko, klær, eksklusive accessoirer, skjønnhetsprodukter og sportstøy utgjør 

brorparten av Zalando’s brede vareutvalg. Det er kombinasjonen av unike servicetilbud slik som gratis frakt- og retur, 

gratis kundeservicetelefon, samt 30-dagers åpent kjøp som gjør netthandel hos Zalando til en enkel- og trygg 

shoppingopplevelse. Med sin egen moteblogg, facebookside, twitter-konto og kvartalsmagasin, holder Zalando sine 

kunder kontinuerlig oppdatert på det siste fra moteverden. 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 har Zalando gått online i Sverige, Belgia, Spania, Danmark, Finland, Polen og Norge. 

Kontakt 

Boris Radke 

Corporate Communications 

Tel.: +49 (0)30 209681038 

E-Mail: boris.radke@zalando.de 

 

 

 

 

http://www.zalando.no/
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Zalando.no er en del av Zalando GmbH 

Sonnenburger Straße 73 

10437 Berlin 

Tyskland 

 

Zalando GmbH 

Zalando er registrert ved tingretten (Amtsgericht) Charlottenburg i Berlin med registreringsnummer HRB112394B 

Moms-ID: DE 260543043 - Organisasjonsnummer: 37/125/21423 

Daglige ledere: Robert Gentz, David Schneider, Rubin Ritter 


