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Zalando otwiera największą szafę Europy!  
 

 Największy magazyn z odzieżą i obuwiem w Europie o powierzchni 120.000 
metrów kwadratowych 

 Oficjalna ceremonia otwarcia z udziałem Christine Lieberknecht, Prezesa 
Rady Ministrów kraju związkowego Turyngii, Matthiasa Machniga, ministra 
gospodarki w rządzie Turyngii oraz Andreasa Bauseweina, nadburmistrza 
Erfurtu 

 Pierwsze samodzielnie zaplanowane centrum logistyczne sklepu 
internetowego 

 
 

Berlin, 12 grudzień 2012 r. Europejski sklep internetowy Zalando uruchomił dziś w 

Erfurcie samodzielnie zaplanowane centrum logistyczne. Rubin Ritter, dyrektor 

zarządzający Zalando, wraz z Davidem Schröderem, dyrektorem MyBrands Zalando 

eLogistics GmbH, Andreasem Fleischerem, dyrektorem regionalnym Goodman 

Germany, Matthiasem Machnigiem, ministrem gospodarki Turyngii i Andreasem 

Bauseweinem, nadburmistrzem miasta Erfurt oficjalnie wysłał pierwszą paczkę z 

nowego centrum logistycznego. Latem 2013 roku planowane jest ukończenie 

budowy dwóch kolejnych budynków należących do przedsięwzięcia. 

 „Jesteśmy niesłychanie dumni, że w niespełna rok udało nam się wybudować centrum 

logistyczne takich rozmiarów. Szybka realizacja naszych planów stała się możliwa jedynie 

dzięki znakomitej współpracy z krajem związkowym Turyngią, władzami Erfurtu, a także 

dzięki pomocy w pełni zaangażowanego, profesjonalnego zespołu“, wyjaśnił Rubin Ritter. 

„Start w Erfurcie jest kamieniem milowym w historii Zalando i ważnym krokiem dla rozwoju 

przyszłości naszego przesiębiorstwa.“ David Schröder uzupełnił: „Nowy magazyn tworzy 

wraz z naszymi siedzibami logistycznymi w Brandenburgu, a w przyszłości też w 

Mönchengladbach, wydajną sieć logistyczną, dzięki której będziemy mogli jeszcze 

sprawniej obsługiwać naszych klientów z 14 państw europejskich. Własna logistyka z 

dostosowanymi do naszych potrzeb procesami i stworzonym przez nas systemem 

gospodarki magazynowej stała się naszą najmocniejszą stroną.“ 

 

Uroczyste otwarcie miało miejsce dziś przed południem w erfurckim Centrum Transportu 

Towarów (Güterverkehrszentrum)  przy obecności ponad 200 zaproszonych gości. Mowę 
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powitalną wygłosiła Christine Lieberknecht, Prezes Rady Ministrów Turyngii. Pod koniec 

uroczystości otwarcia zespół Zalando wraz z Matthiasem Machnigiem, ministrem 

gospodarki Turyngii i  Andreasem Bauseweinem, nadburmistrzem Erfurtu, oficjalnie wysłał 

pierwszą paczkę z nowego centrum logistycznego. 

 

Otwarcie nowego magazynu Zalando w Erfurcie jest kolejnym sukcesem w procesie 

rozwoju gospodarczego Turyngii, podkreślił minister gospodarki tego kraju związkowego, 

Matthias Machning. „Miejsca pracy, rozbudowa infrastruktury i dochody z podatku od 

działalności gospodarczej to pozytywne aspekty tego przedsięwzięcia. Dzięki temu branża 

logistyczna urosła do jednego z najważniejszych sektorów gospodarki w Turyngii.“ 

Nadburmistrz Erfurtu, Andreas Bausewein, dodał: „Erfurt zyskał dzięki Zalando miano 

największej szafy w Europie. Powstanie centrum logistycznego na terenie Centrum 

Transportu Towarów podkreśla ekonomiczne znaczenie Erfurtu i nadaje miastu 

międzynarodową rangę. Ważniejsze od faktu posiadania tak ogromnej szafy jest jej 

wnętrze, gwarantujące kilkaset nowych miejsc pracy. Zalando docenia zalety Erfurtu  - 

począwszy od korzystnego położenia, aż po dobrą współpracę z władzami miasta, 

ministerstwem gospodarki Turyngii, Krajowym Urzędem Administracji Turyngii, 

przedsiębiorstwem inwestycyjnym LEG z Turyngii, turyngijskim bankiem rozwoju Thüringer 

Aufbaubank i Urzędem Pracy.“ 

 

Wspólnie z inwestorem, grupą Goodmann, Zalando wybudowało w Erfurcie centrum 

logistyczne, zaprojektowane według własnych potrzeb. Po dziesięciomiesięcznej fazie 

budowy przeprowadzono w sierpniu 2012 r. test, w którym wzięło udział 350 pracowników. 

Berlińskie przedsiębiorstwo e-commerce planuje zatrudnić w nowym magazynie w 2013 r. 

około 1000 pracowników. Centrum logistyczne o powierzchni 120.000 m2   jest 

największym magazynem odzieży i obuwia w Europie. Ponadto w październiku 2012 r. 

podjęto decyzję o budowie kolejnego centrum logistycznego o powierzchni ponad 75.000 

m2  w Mönchengladbach. Położenie kamienia węgielnego zaplanowano na początek roku 

2013. 
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O Zalando 

Zalando (www.zalando.de) jest największym w Niemczech sklepem  internetowym z obuwiem i modą. Ob-
szerna oferta dla kobiet, mężczyzn i dzieci obejmuje zarówno znane marki, jak również artykuły najbardziej 
znanych projektantów. Obecnie Zalando współpracuje z ponad 1.000 marek. Oprócz obuwia i odzieży, klien-
ci sklepu internetowego Zalando mogą kupić ekskluzywne akcesoria, kosmetyki, a także artykuły sportowe.  
Zalando oferuje ponadto jedyny w swoim rodzaju serwis – bezpłatne przesyłki i zwroty, bezpłatną infolinię i 
30-dniowe prawo zwrotu wszystkich produktów. Dzięki temu zakupy przez internet są wygodne i bezpieczne. 
Dzięki profilowi na Facebooku klienci są na bieżąco informowani o nowościach i aktualnych trendach w mo-
dzie. 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 grani-
czących 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. Od początku 2012 roku Za-
lando prowadzi sprzedaż także w Szwecji, Belgii, Hiszpanii, Danii i Finlandii, Polsce i Norwegii. 
 
 

Kontakt 

Carolin Kühnel 
Corporate Communications 

Tel.: +49 (0)30-209 681-156 

E-Mail: carolin.kuehnel@zalando.de   
 

 
 

 

Zalando.de jest ofertą Zalando GmbH 

Sonnenburger Straße 73 

10437 Berlin 

Germany 

Zalando GmbH 

Zarejestrowane w niemieckim rejestrze handlowym w Sądzie Rejonowym  
Charlottenburg w Berlinie, HRB 112394B  
Niemiecki numer podatkowy: 37/125/21423  
Kierownictwo firmy: Robert Gentz, David Schneider, Rubin Ritter  
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