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Pierwsza polska marka w Zalando! 

Berlin, 29 kwietnia 2014 r. Już teraz polscy i niemieccy klienci mogą odkryć 

najgorętsze trendy jednej z najbardziej cenionych polskich marek obuwniczych 

Gino Rossi. Aktualna kolekcja wiosna/lato 2014 jest dostępna na 

www.zalando.pl/gino-rossi 

  

Gino Rossi jest pierwszą polską marką sprzedawaną w Zalando. Klienci zarówno w 

Polsce jak i w Niemczech mogą znaleźć dla siebie idealną parę butów Gino Rossi. 

Zalando proponuje obszerną ofertę dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Wystarczy wejść na 

www.zalando.pl/gino-rossi i odkryć najbardziej aktualne wiosenno-letnie trendy jednej z 

ulubionych marek Polaków.  

Gino Rossi jest jedną z najwyżej cenionych polskich firm obuwniczych. Większość 

butów marki Gino Rossi produkowana jest w fabryce w Słupsku. Robert Schuetze, Country 

Manager Polski i Wielkiej Brytanii, podkreśla znaczenie wejścia tego producenta do oferty 

Zalando: „Bardzo cieszymy się, że posiadamy w naszym portfolio pierwszą rodzimą markę 

- Gino Rossi. Mamy nadzieję, że zarówno polscy i niemieccy klienci będą mogli z nami 

wspólnie promować polską modę w Europie”. 
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O Zalando 

 
Zalando 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 – bez-

płatne 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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