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Zalando winstgevend in Q2 2014 

 Omzet in het eerste halfjaar meer dan 1 miljard euro  

 Groeps-EBIT in het eerste halfjaar rond break-evenpoint 

 Weerspiegelt kostenverbeteringen op alle belangrijke gebieden 

Berlijn, 18 juli 2014 – Zalando groeide sterk in het tweede kwartaal van 2014, met een 

groepsomzet van rond de 1.020-1.060 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2014 (eerste halfjaar 

van 2013: 809 miljoen euro) op basis van voorlopige cijfers. De positieve trend richting break-even 

in Q1 2014 zette nog verder door, resulterend in een winstgevend tweede kwartaal op 

groepsniveau en een groeps-EBIT in het eerste halfjaar die rond het break-evenpoint ligt (in het 

eerste halfjaar van 2013 was deze -9%). De aanzienlijke margeverhoging was een gevolg van 

kostenverbeteringen op alle belangrijke gebieden, waaronder verkoop, distributie en marketing. 

 

“De ontwikkeling in Q2 is bijzonder positief, doordat sterke groei gecombineerd wordt met veel 

hogere marges. Hoewel het nog zo ver  is, hebben we vertrouwen in ons plan om een belangrijke 

stap te zetten naar EBIT-break-even op groepsniveau voor het volledige jaar 2014”, aldus Rubin 

Ritter, directielid. 

 

In het tweede kwartaal van 2014, bedroeg de omzet van de groep 520-560 miljoen euro (Q2 2013: 

437 miljoen euro). Operationele hoogtepunten zijn de (op schema liggende) uitbreidingen van de 

activiteiten in het nieuwe logistieke centrum in Mönchengladbach en de succesvolle uitrol van de 

mobiele app in alle markten. Dit laatste resulteerde in een aandeel in het mobiele verkeer van 41% 

gedurende Q2 en meer dan 3,8 miljoen gedownloade apps aan het einde van Q2. 

 

Zalando zal eind augustus 2014 gedetailleerder verslag uitbrengen over Q2 en de cijfers van het 

eerste halfjaar. 

 

Dit persbericht is ook op onze website te lezen: http://www.zalando.nl/persbericht-zalando-

winstgevend-q2-2014 

 

Tabel 1: Zalando Group – Omzet (in miljoen euro) 

  K2/2013 K2/2014
1
 HJ/2013 HJ/2014

1
 BJ 2013 

Zalando Group 437 520-560 809 1.020-1.060 1.762 

 
1
 voorlopige cijfers 
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Over Zalando 

Zalando (www.zalando.nl) is Europa’s grootste online retailer op het gebied van schoenen en fashion online.  Het 
omvangrijke assortiment voor dames, heren en kinderen bevat zowel bekende trendmerken als felbegeerde 
designerlabels – in totaal werkt Zalando samen met meer dan 1200 merken. Naast schoenen en kleding horen ook 
exclusieve accessoires en sportartikelen tot het omvangrijke assortiment. Bovendien biedt het bedrijf unieke diensten 
aan zoals: gratis verzending en retournering, een gratis service hotline en een 100 dagen retourrecht op al haar 
producten. Zalando werd in 2008 door Robert Gentz en David Schneider opgericht en vestigde het hoofdkantoor in 
Berlijn. Na het grote succes in Duitsland levert Zalando sinds 2009 ook naar andere Europese landen: Zalando’s 
diensten werden het eerst in Oostenrijk aangeboden (2009), nadien in Nederland en Frankrijk (2010), waarop Italië, 
Groot-Brittannië en Zwitserland al snel volgden in 2011. In 2012 heeft Zalando ook haar intrede gedaan in België, 
Zweden, Spanje, Denemarken, Noorwegen, Finland en Polen. In 2013 is Zalando ook gaan leveren in Luxemburg. 

 
 
Contact 

Steffen Heinzelmann  

Corporate Communications 

Tel.: +49 (0)30 209681332 

Email: steffen.heinzelmann@zalando.de   

Zalando is een onderdeel van Zalando SE 

Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlijn, Duitsland 

 

Zalando SE 

Zalando SE is ingeschreven in het handelsregister van Berlijn. 
Handelsregisternummer: HRB 158855 B - BTW-Nr. 37/125/21423 - USt-ID-
Nr. DE 260543043  
Directiebestuur: Robert Gentz, David Schneider en Rubin Ritter 
Voorzitter van de Raad van Bestuur: Cristina Mayville Stenbeck 
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