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Odkryj świat wielkiej mody na www.zalando.pl ! 

 

Berlin, 11 września 2012 r. Mija już tydzień od oficjalnego startu www.zalando.pl i nadszedł czas,  

aby pozwolić polskiemu światowi mody w pełni delektować się bogatą ofertą stylów dostępnych 

w Zalando. Oferujący ponad 1300 marek, największy butik internetowy w Europie, Zalando, pragnąłby 

przedstawić polskim konsumentom swoje propozycje na nadchodzący sezon Jesień/Zima 2012/2013.  

Ekskluzywna marka Zalando, Zalando Collection, także przygotowała się na chłodne i srogie polskie zimy  

z stylem. Nowa linia, inspirowana najnowszymi trendami ze światowych wybiegów, z pewnością rozgrzeje 

zimowy sezon.  

 

Znający się na trendach, projektanci Zalando Collection, po raz kolejni stworzyli specjalną linię, 

która z pewnością podbije szafy polskich konsumentów.  Kolekcja Jesień/Zima 12/13 jednoczy dwa trendy 

‘New Mod’ i ‘Radical Minimalism’. Inspiracjami tej różnorodnej kolekcji zawierającej także buty i akcesoria, 

są subkultury Londynu z lat 60-tych oraz nowojorska sceneria artystyczna.  

 

Niekonwencjonalne detale dodają czystej formie niepowtarzalny charakter, podczas gdy kolorowe elementy 

rozświetlają pełne objętości wełniane płaszcze z delikatnymi wykończeniami. Lśniące złote elementy dodają 

blasku klasycznym swetrom, natomiast pastelowe bluzki ozdobione są metalowymi detalami.  Cała kolekcja 

została zaprojektowana w taki sposób, by każda śledząca trendy kobieta znalazła coś dla siebie.  

 

Składająca się z 300 produktów kolekcja Jesień/Zima 12/13 jest wyłącznie dostępna na polskiej stronie 

Zalando, www.zalando.pl. Ceny zaczynają od 59 zł za T-shirty do 469 zł za płaszcze.  

Dodatkowo oprócz własnej marki, Zalando ma w swoim asortymencie wiele innych marek, między innymi: 

French Connection, Barbour, Vero Moda, Pepe Jeans, Calvin Klein, D&G, Costume National, Just Cavalli, 

Missoni, Filippa K, Gerard Darel, Versace Collection. W załączeniu prezentacja wszystkich popularnych 

marek, jak również marek premium dostępnych na polskiej stronie Zalando.  
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Wszystko o Zalando  
 
Zalando jest największym w Niemczech sklepem internetowym obuwia i mody. Obszerna oferta dla kobiet, mężczyzn i dzieci 

obejmuje zarówno znane marki, jak również artykuły najmodniejszych projektantów. Obecnie Zalando współpracuje z ponad 1.000 

marek. Oprócz obuwia i odzieży, Klienci sklepu internetowego Zalalando mogą kupić ekskluzywne akcesoria, kosmetyki, a także 

artykuły sportowe. Ponadto, Zalando oferuje 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 aktualnych nowościach i trendach w modzie. Firma z siedzibą w Berlinie została 

założona w 2008 r. przez Roberta Gentza i Davida Schneidera. Po udanym starcie na rynku niemieckim firma rozwijała się  

na sąsiednie kraje europejskie. Pierwszym krajem była Austria (2009 r.), kolejnymi - Holandia i Francja (obydwa kraje w 2010 r.), 

a w roku 2011 do ich grona dołączyły Włochy, Wielka Brytania i Szwajcaria. Od początku 2012 roku Zalando jest dostępne także  

w Szwecji, Belgii, Hiszpanii, Danii i Finlandii, a teraz także w Polsce. 

 

Kontakt  

Piotr Wódkiewicz 

Public Relations Zalando Polska 

Tel.: + 49 302 00 08 81 46 

E-Mail: piotr.wodkiewicz@zalando.pl 

 

 

 

 

 

Zalando.pl należy do 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 

 


