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Zign brengt de casual stijl naar een hoger niveau met ‘#WEARSHOES’ 
campagne - The serious outfit begins with shoes  

 

Berlijn, 14 oktober 2014. Zalando presenteert de nieuwe herfst/winter campagne van het merk Zign 

dat exclusief bij de online retailer te koop is. Zign heeft zijn collectie ontworpen om de huidige casual 

stijl te dragen met elegantie en stijl. Met zijn Europawijde campagne, #WEARSHOES,  laat Zign zien 

dat leren schoenen iedere outfit kunnen veranderen in een statement look.  

In samenwerking met het creatieve bureau Kemmler & Kemmler ontwikkelde Zign de campagne 

#WEARSHOES. De campagne verbeeldt de ‘sharp look’ waarin de leren schoenen van Zign centraal staan. 

Met de campagne geeft Zign de leren schoen een nieuwe positionering in mode-land en vraagt het merk aan 

de consument om meer fashion bewustzijn. 

De Britse fotograaf en medeoprichter van de ‘Buffalo Movement’, Jamie Morgan, legde in het monumentaal 

Olympisch bad in Berlijn de collectie vast met de topmodellen Zlata Mangafic en Leebo Freemann. 

Zign maakt met iconische zwart-wit beelden een duidelijk statement: een echte outfit begint en eindigt met 
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de juiste schoenen. De stylist, Tamara Rothstein, laat het idee van ‘new sharpness’ zien in haar looks waarbij 

losse sportkleding is gecombineerd met chique lederen schoenen. Ze laat zien dat deze combinatie 

functioneert en werkt. 

Klik hier voor het digitale lookbook en de campagnebeelden.  

Voor de campagnevideo klik hier. 

Over Zign 

Zign is opgericht in 2010 en ontwerpt schoenen en accessoires uit leer. Het doel van het merk is om het 

modebewuste stadsleven te weerspiegelen in de collectie. Streetstyles en trends inspireren Zign om 

sprekende collecties te maken. Kwaliteit is nog steeds betaalbaar. Wat klein begonnen is groeit gestaag: de 

collectie is nu exclusief verkrijgbaar in 15 landen via Zalando. 

Over Jamie Morgan 

De fotograaf en medeoprichter van het legendarische Londens collectief, ‘Buffalo', die in het begin van de 

jaren tachtig voor het eerst high fashion met streetstyle samenvoegden, werkt voor onder andere Givenchy, 

Comme des Garçons en Burberry. Hij plaatste zijn expressieve foto's in tijdschriften zoals The Face, i-D en 

Arena Homme +. Jamie Morgans beelden getuigen nog steeds van zijn opstandige houding en unieke 

karakter. 

Over Tamara Rothstein 

Tamara Rothstein behoort momenteel tot de populairste stylisten van de mode-industrie met onder andere 

opdrachten voor gerenommeerde tijdschriften als 032c, W Magazine, POP Magazine en de BON Magazine. 

Voor de #WEARSHOES campagne ontwikkelde ze een styling die futuristische sport stijlen en casual stijlen 

laat combineren met leren schoenen. Ze toont op een speelse manier dus het contrast tussen elegantie en 

sportkleding.  

Over Zlata Mangafic 

Zlata heeft in 2013 haar debuut gemaakt in Parijs, nog geen jaar later klimt ze op de ‘Hot List’ van 

models.com. Ondertussen werkt de inheemse Servische onder andere met Dries van Noten, Valentino, 

Christopher Kane, Jil Sander, Chanel, Marc Jacobs en Hedi Slimane en schiet ze campagnes voor Versace 

en editorials voor LOVE, Dazed & Confused, iD en Harper's Bazaar. 

 

 

http://www.zalando.de/media/presse/pressebilder_html/ZignCampaign_2014.zip
https://www.youtube.com/watch?v=_495Ejlx7GQ&feature=youtu.be
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Over Leebo Freeman 

Death Metal drummer, acteur, DJ, Producer - Leebo Freeman is veelzijdig getalenteerd, charismatisch en 

maakt indruk met zijn unieke look. De grote merken in de modewereld als Vivienne Westwood, Jeremy 

Scott, Dsquared2 en magazines als Vogue Homme Japan en L'Officiel Hommes werken graag met hem.  

 
Over Zalando  

 
Zalando (https://corporate.zalando.com) is naar eigen zeggen 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.  

 

Het volledige persbericht is te vinden op: http://www.zalando.nl/persbericht-zign-wearshoes-campagne/  
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10243 Berlin 
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