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Zalando prezentuje swój pierwszy „Fashion Concept Car“ 

Berlin, 6 marca 2013 r. Wczoraj, podczas 83. Międzynarodowego Salonu 

Samochodowego w Genewie Zalando przedstawiło swój pierwszy Fashion Concept 

Car. Wyposażony w najróżniejsze funkcje, obrazuje wizję sklepu internetowego 

przyszłości. Samochód został przedstawiony międzynarodowej prasie przez 

prezenterkę stacji telewizyjnej Pro7, Johannę Klum i Christiana Meermanna, dyrektora 

działu marketingu Zalando. Pojazd będzie można podziwiać podczas 

Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie aż do 17 marca. 

 

Fashion Concept Car Zalando przenosi mobilne zakupy w zupełnie nowy wymiar zgodnie  

z zasadą: zobaczyć – zachwycić się – zamówić – otrzymać. A wszystko to, dzięki aplikacji 

rozszerzonej rzeczywistości, która została stworzona specjalnie dla Zalando. Od teraz strój 

zauważony na ulicy jest rozpoznawany przy pomocy kamery iPad, umieszczonej w 

samochodzie i od razu można go zamówić w sklepie internetowym Zalando. Dzięki 

koordynacji GPS paczka zostanie dostarczona bezpośrednio do samochodu. Zamówione 

artykuły można od razu przymierzyć znajdującej się w aucie mobilnej przebieralni. Fashion 

Box gwarantuje wystarczająco dużo miejsca do przechowywania zakupionych rzeczy. Nie 

byłoby to auto Zalando, gdyby nie klakson, który naśladuje charakterystyczny okrzyk 

szczęścia. Samochód od razu przykuje uwagę wszystkich.  

„Będąc nowatorskim przedsiębiorstwem e-commerce, mobilna sprzedaż nie tylko jest dla nas 

wyłącznie przyszłością, bowiem za pomocą naszej aplikacji już dziś możliwe jest składanie 

zamówień poprzez smartphony. Prezentując nasz Concept Car, robimy krok do przodu  

i pokazujemy naszą propozycję mobilnych zakupów w ciągu następnych pięciu lat.  

Jest to rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą mieć możliwość nie tylko zamawiania przez 

tablety z kanapy, ale także pragną być jeszcze bardziej mobilni i składać zamówienia prosto  

z samochodu”, mówi Christian Meermann, dyrektor działu marketingu Zalando. 

Tak Meermann tłumaczy inspirację budowy Zalando Fashion Concept Car: „Systematycznie 

pracujemy nad tym, by klienci mieli idealne doświadczenia zakupowe. Dzięki naszym 

usługom, staliśmy się pionierami w tej dziedzinie. Wierzymy, że Zalando Fashion Concept 

Car jest w stanie spełnić potrzeby klientów przyszłości. W centrum uwagi znajduje się 

percepcja pojęcia czasu, który odgrywa coraz ważniejszą rolę w zgiełku codzienności. 

Dochodzi do tego aspekt zabawy i radości z zakupów on-line, a także przejrzystość  

i możliwość bezpośredniego i szybkiego porównania cen i ofert“. 
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Zalando Fashion Car zostało zaprojektowane i zbudowane przez znaną szwajcarską firmę 

Rinspeed. „Koncentrujemy się na przyszłości. Niewątpliwie należy do niej także możliwość 

robienia zakupów, jadąc samochodem. Dzięki łączności i nowatorskiej technologii to, co dziś 

jeszcze wydaje się być niemożliwe, już wkrótce stanie się codziennością“, twierdzi dyrektor 

zarządzający firmy Rinspeed Frank M. Rinderknecht. 

Aplikacja Zalando została stworzona przez wiodącego specjalistę w dziedzinie rozszerzonej 

rzeczywistości, firmę Wikitude. „Byliśmy zachwyceni nowatorskim pomysłem Zalando“, mówi 

Andy Gstoll, dyrektor działu marketingu Wikitude. „Połączenie mobilności, komunikacji  

i rozszerzonej rzeczywistości ma potencjał, aby zmienić zachowanie konsumentów  

w przyszłości“. Zalando Fashion Car otrzymał także wsparcie od www.fameworxx.com, 

jednej z pierwszych wyspecjalizowanych agencji z dziedziny Viral New Media, Online 

Reputation i Lifestyle Management.  

Więcej informacji można uzyskać klikając na: http://www.zalando.pl/fashion-concept-car/ 

O Zalando 

Zalando (www.zalando.de) jest największym w Niemczech sklepem internetowym z obuwiem i modą. Obszerna 
oferta dla kobiet, mężczyzn i dzieci obejmuje zarówno znane marki, jak również artykuły najbardziej znanych 
projektantów. Obecnie Zalando współpracuje z ponad 1500 marek. Oprócz obuwia i odzieży, klienci sklepu 
internetowego Zalando mogą kupić ekskluzywne akcesoria, kosmetyki, a także artykuły sportowe.  
Zalando oferuje ponadto jedyną w swoim rodzaju obsługę klienta – bezpłatne przesyłki i zwroty, bezpłatną 
infolinię i 30-dniowe prawo zwrotu wszystkich produktów, które sprawiają, że zakupy przez Internet stają się 
pewnym i odprężającym przeżyciem. 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. Od początku 2012 roku Zalando prowadzi sprzedaż także w Szwecji, Belgii, Hiszpanii, Danii i 
Finlandii, Polsce i Norwegii. 
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