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Zalando kickstarter juleshoppingen med Black Friday  

 

Berlin, 24. november 2014. Førstkommende fredag, 28. november, sparker 

Zalando i gang julesesongen med kampanjen «Black Friday». Tradisjonen 

stammer fra USA, men har nå spredt seg til flere land. For Zalandos kunder 

innebærer kampanjen massevis av aktuell mote til sterkt reduserte priser. 

Samtidig forlenges returfristen til slutten av januar 2015.  

 

Black Friday fant for første gang sted i fjor, da Zalando gikk sammen med andre nettbutikker for 

å bringe tradisjonen til det norske markedet. 

«Fjorårets Black Friday var en stor suksess. Salget var over tre ganger så høyt som på en 

vanlig fredag, og fylte mer enn ti trailere med bestillinger til Norden», sier Michael Lindskog, 

Country Manager Nordics. «Kundene våre setter pris på å få unnagjort juleshoppingen på ett 

sted, og unngå julerushet på overfylte kjøpesentre». 

Også i år vil Zalando.no gjøre sitt beste for å gjøre julehandelen til en helt spesiell opplevelse 

for både nye og gamle kunder. I tillegg til fredagens spesialtilbud, kan kundene nyte godt av det 

følgende: 

 åpen retur ut januar 2015 

 en unik kampanje med inspirasjon til festmote og julegaver 

 smarte og morsomme funksjoner, som den nye bildesøksfunksjonen, gjør shopping med 

Zalando-appen (iOS and Android) til en lek. Mobilsiden er også oppdatert med ny 

design. 

 Zalando-gavekort, den perfekte julegaven!  

Kortene kan kjøpes i nettbutikken og hos utvalgte forhandlere 

 et stort utvalg av fest- og vintermote, denne sesongen står strikk og fine mønstre høyt på 

mange ønskelister 

Zalando kommer til å tilby tid for intervjuer angående Black Friday både den 27. og 28. 

november.  Forespørsler kan sendes til press@zalando.com.  
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Om Zalando 

Zalando (https://corporate.zalando.com) er Europas ledende nettbutikk for klær og sko. Det brede sortimentet for 

dame, herre og barn omfatter mer enn 150 000 produkter fra over 1 500 populære merker. Accessories og et stort 

sportssortiment kompletterer det store utvalget. Zalando tilbyr kundene gratis levering og 30 dagers åpent kjøp; en 

eventuell retur er  også gratis. Har kundene spørsmål eller kommentarer, er det bare å kontakte kundeservice. 

Nettbutikken er godkjent av trygg e-handel. Det er altså både enkelt og trygt å handle hos Zalando. Zalando ble 

etablert av Robert Gentz og David Schneider i 2008, og har hovedkontor i Berlin. Suksessen på det tyske markedet 

førte til rask ekspansjon til en rekke europeiske naboland. Først ute var Østerrike i 2009, tett fulgt av Nederland og 

Frankrike i 2010. I 2011 ble Zalando lansert i Italia, Storbritannia og Sveits; i 2012 fulgte Norge, Sverige, Danmark, 

Finland, Belgia, Spania og Polen. I 2013 begynte Zalando å levere også til Luxemburg.  

 

Kontakt 

Steffen Heinzelmann 

Corporate Communications 

Tlf.: +49 (0)30-209 68 1332 

E-post: steffen.heinzelmann@zalando.de 
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Zalando SE 

Zalando er registrert ved tingretten (Amtsgericht) Charlottenburg i Berlin  

med registreringsnummer HRB 158855 B. Organisasjonsnummer:  913025237 

Ledelse: Robert Gentz, David Schneider, Rubin Ritter 

Styrets leder: Cristina Stenbeck 
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