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Handel Mobilny: Zalando przedstawia nowe aplikacje mobilne 
na polskim rynku  
 

Berlin, 3 lipca 2014 r. Zakupy przez smartfony i tablety stają się coraz bardziej 

popularne wśród klientów sklepów internetowych. Tylko w 1. kwartale 2014 r.  

aż 38% wszystkich odsłon na Zalando zostało zarejestrowanych z urządzeń mobilnych.  

Berliński sklep internetowy wychodzi naprzeciw aktualnym trendom i już od dziś oferuje 

polskim klientom możliwość dokonania wygodnych zakupów dzięki specjalnie 

dedykowanym aplikacjom na urządzenia iOS i Android. Obydwie aplikacje zostały 

stworzone przez zespół Zalando Mobile i można je już w tej chwili ściągnąć we własnym 

domowym zaciszu. Dodatkowo, Zalando proponuje kolejną usługę, która uczyni zakupy 

online jeszcze łatwiejszymi dla klientów o bardziej tradycyjnych zachowaniach 

konsumenckich. Od tej pory, klienci posiadający już konto na Zalando, mogą składać 

zamówienia bezpośrednio u agentów bezpłatnej infolinii. 

   

„Mobilne zakupy odgrywają dla naszych klientów i dla nas coraz ważniejszą rolę. Dzięki aplikacjom 

na Androida i iOS polscy konsumenci mogą kupować przez Internet będąc nawet na świeżym 

powietrzu lub w domowym zaciszu “, mówi Robert Schütze, Country Manager Polska, Zalando. 

„Zakupy przez smartfony i tablety to nie tylko kanał dystrybucyjny, ale również nowy sposób 

zaprezentowania naszej obszernej oferty polskim klientom. W dalszym ciągu skupiamy się nad 

rozwojem handlu mobilnego i wciąż planujemy innowacyjne funkcje łączące dane z kilku urządzeń 

w tym samym czasie, co umożliwia naszym klientom zakupy wysokiej jakości – na komputerze 

stacjonarnym, tablecie czy też smartfonie“. 
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Aplikacje na Androida i iOS są obecne w Niemczech od 2012 r. i zostały ściągnięte już ponad 

3 miliony razy. Mobilnie zoptymalizowana wersja Zalando dostępna jest na polskim rynku już od 

roku 2012. „Nasi klienci w Polsce wraz z nami poznają zalety zakupów online, a nowe aplikacje 

odegrają w tym procesie bardzo ważną rolę. Obecnie konsumenci korzystają z mobilnej oferty 

przede wszystkim, aby znaleźć informacje na temat aktualnych trendów w modzie i zainspirować 

się przy doborze garderoby“, wyjaśnia Robert Schütze. „Nowe aplikacje oferują jeszcze więcej 

inspiracji, bardziej zoptymalizowaną prezentację produktów, a ich prosta i intuicyjna nawigacja oraz 

przemyślany dobór funkcji ułatwiają zakupy przez Internet bez potrzebny korzystania z komputera 

stacjonarnego. Poza tym pragniemy uczynić zakupy w Zalando jak najbardziej wygodnymi, dlatego 

również zdecydowaliśmy się zaoferować naszym bardziej tradycyjnym klientom możliwość 

składania zamówień telefonicznie, bezpośrednio u agenta”. 

Aplikacja Zalando oferuje liczne innowacyjne funkcje, takie jak: intuicyjna nawigacja, szybkie 

wyszukiwanie produktów oraz synchronizację listy życzeń między różnymi urządzeniami.  

Oprócz tego, klienci mogą korzystać ze skanera kodów kreskowych, który pozwoli klientom 

porównać ceny ze sklepami stacjonarnymi lub znaleźć dokładny rozmiar ulubionej rzeczy 

niedostępnej już w tradycyjnych kanałach dystrybucji. Dodatkowo, konsumenci mogą użyć funkcji 

szybkiego wyszukiwania ostatnio oglądanych produktów. Aplikację można ściągnąć bezpośrednio 

na tablety i smartfony ze sklepów Google Play i Apple Store. 

Zespól 22 pracowników Zalando przygotował aplikację na system operacyjny Android 

przeznaczoną na niemiecki rynek w zaledwie jedenaście tygodni. Ponad 400 pracowników z działu 

IT sklepu internetowego brało udział w stworzeniu większości procesów nowej aplikacji, 

począwszy od logistyki, przez zaprojektowanie interfejsu, aż po wdrożenie systemu płatności.  

Więcej informacji znaleźć można tutaj: http://www.zalando.pl/zalando-apps/  

 

O Zalando 

Zalando (www.zalando.pl) jest jednym z największych sklepów internetowych z obuwiem i modą w Europie. Obszerna 
oferta dla kobiet, mężczyzn i dzieci obejmuje zarówno popularne marki, jak również artykuły najbardziej znanych 
projektantów. Obecnie Zalando oferuje produkty ponad 1.500 marek. Oprócz obuwia i odzieży, klienci sklepu 
internetowego Zalando mogą kupić ekskluzywne akcesoria, a także artykuły sportowe. Zalando oferuje ponadto jedyny w 
swoim rodzaju serwis – bezpłatne przesyłki i zwroty, bezpłatną infolinię i 100-dniowe prawo zwrotu wszystkich 
produktów. Dzięki temu zakupy przez Internet są wygodne i bezpieczne. 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. W 
2012 roku Zalando rozwinęło sprzedaż w 7 kolejnych krajach: Szwecji, Belgii, Hiszpanii, Danii, Finlandii, Polsce i 
Norwegii, a w 2013 r. w Luksemburgu. 
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Kontakt 

Steffen Heinzelmann  

Corporate Communications 

Tel.: +49 (0)30 209681332 

Email: steffen.heinzelmann@zalando.de   

Zalando należy do Zalando SE    

Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlin 
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