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Zalando utvider shopping-app med bildesøk 
 

 Ny funksjon gir kundene muligheten til å finne lignende produkter, farger eller 

mønstre ved å søke på et bilde  

 Flere nye funksjoner er på vei  

 Appen er nå lastet ned mer enn 5 millioner ganger i Europa 

 

Berlin, 30. oktober 2014. Zalando utvider appen med bildesøk: Funksjonen gjør det mulig å ta 

bilde av et produkt, materiale eller mønster og deretter søke etter lignende produkter i nettbutikken. 

Funksjonen er utviklet av Zalando i samarbeid med Cortexica, og er tilgjengelig for iOS. Android-

versjonen lanseres i løpet av få dager.  

«Bildesøket gir shoppingopplevelsen en ny og unik dimensjon: Når kundene ser noe de liker, enten 

det er noe venner har på seg, eller noe de får øye på ute på gata, kan de nå finne lignende 

produkter i nettbutikken uten å måtte bla seg gjennom hele sortimentet», sier Michael Lindskog, 

Regional Manager Nordics. «Zalando-appen er en av de mest populære shopping-appene på 

markedet; i Norge er den allerede lastet ned mer enn 50 000 ganger. Den nye funksjonen vil 

definitivt bidra til å gjøre appen enda mer brukervennlig.» 

Også andre og spennende funksjoner er under planlegging. Blant disse finner vi News & Style, en 

egen inspirasjonsside der kundene kan holde seg oppdatert på de siste trendene og se 

streetstyles, utvalgte produkter m.m.  

«Vi er alltid på utkikk etter nye og innovative løsninger som kan gi kundene best mulig opplevelse 

når de shopper hos oss», sier Christoph Lütke Schelhowe, VP Customer Experience på Zalando. 

«Den nye funksjonen er ikke bare en ny og smart innfallsvinkel til det store sortimentet vårt, vi 

håper også at kundene vil se på den som et morsomt og inspirerende verktøy.» 

Appen er utviklet internt på Zalando av et mobilteam på 26 personer. Med en teknologiavdeling på 

over 500 ansatte styres de fleste prosesser, inkludert logistikk, design og betaling, internt i 
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Zalando.  

Om Zalando 

Zalando (www.zalando.no) 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.  
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E-post: boris.radke@zalando.de 

  

 

 

 
Zalando.no er en del av Zalando SE 

Tamara-Danz-Straße 1 
10243 Berlin 
Tyskland  
 

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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