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Firma Zalando zwiększyła w drugim kwartale 2013 r. wartość 
sprzedaży netto do poziomu 437 milionów euro 
 
Berlin, 23 października 2013 r. Zalando konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję na 

rynku zarówno w Niemczech, jak i w Europie. W drugim kwartale 2013 r. (Q2/2013) 

wiodący w Europie wysyłkowy sklep internetowy oferujący obuwie i odzież 

zwiększył wartość sprzedaży netto do 437 milionów euro. W porównaniu z wynikiem 

sprzedaży netto w drugim kwartale 2012 roku na poziomie 257 milionów euro, 

dochody Zalando wzrosły o ponad 70 procent. Tym samym sklep internetowy dalej 

pomyślnie rozwija się na wszystkich rynkach, na których jest obecny i buduje 

struktury zrównoważonego rozwoju oparte na solidnych podstawach finansowych.  

 

W pierwszej połowie 2013 r. sprzedaż netto firmy Zalando wyniosła 809 milionów euro. Przekłada 

się to na ponad 70-procentowy wzrost w porównaniu z pierwszym półroczem 2012 roku, w którym 

osiągnięto wartość sprzedaży netto na poziomie 471 milionów euro. Kluczowym czynnikiem 

tegorocznego wzrostu był m.in. dalszy rozwój firmy na dotychczasowych rynkach oraz ekspansja 

na cztery nowe rynki od drugiej połowy 2012 roku.  

Zalando kontynuuje również inwestycje mające na celu zapewnienie wysokiej jakości swoich 

działań operacyjnych w kluczowych obszarach, obejmujących m.in. infrastrukturę, w celu dalszego 

wspierania długofalowego rozwoju firmy. Internetowy sprzedawca detaliczny zainicjował niedawno 

fazę testów swojego trzeciego już samodzielnego centrum logistycznego w niemieckim 

Mönchengladbach. Oprócz tego firma Zalando otworzyła w tym roku w Berlinie dwa nowe biura dla 

zespołów odpowiedzialnych za modę, technologię i operacje. 

O Zalando  

Zalando (www.zalando.pl) jest największym w Niemczech sklepem internetowym z obuwiem i modą. Obszerna oferta dla 
kobiet, mężczyzn i dzieci obejmuje zarówno znane marki, jak również artykuły najbardziej znanych projektantów. Obec-
nie Zalando współpracuje z ponad 1500 marek. Oprócz obuwia i odzieży, klienci sklepu internetowego Zalando mogą 
kupić ekskluzywne akcesoria, kosmetyki, a także artykuły sportowe. Zalando oferuje ponadto jedyną w swoim rodzaju 
obsługę klienta – bezpłatne przesyłki i zwroty, bezpłatną infolinię i 30-dniowe prawo zwrotu wszystkich produktów, które 
sprawiają, że zakupy przez Internet stają się pewnym i odprężającym przeżyciem. Firma z siedzibą w Berlinie została 
założona w 2008 r. przez Roberta Gentza i Davida Schneidera. Po udanym starcie na rynku niemieckim firma w 2009 r. 
rozpoczęła swoją działalność również w innych graniczących z Niemcami krajach. Pierwszym krajem była Austria (2009 
r.), kolejnymi Holandia i Francja (2010 r.), a w roku 2011 do ich grona dołączyły Włochy, Wielka Brytania i Szwajcaria. 
Od początku 2012 roku Zalando prowadzi sprzedaż także w Szwecji, Belgii, Hiszpanii, Danii i Finlandii, Polsce i 
Norwegii.  
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