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Zalando Pop Up Store po raz pierwszy w Polsce! 

 
 

Warszawa, 20 listopad 2014 r. Wczoraj w warszawskim Centum Handlowym Złote 
Tarasy odbyło się oficjalne Otwarcie „Zalando Pop Up Store” podczas którego 
zostały wręczone nagrody z plebiscytu Zalando Blogger Awards.  Event został 
zorganizowany dla mediów i dla gwiazd, natomiast od 20 do 23 listopada osoby 
zakochane w zakupach online po raz pierwszy mogą odkryć „na żywo” świat 
wielkiej mody Zalando. Sklep internetowy otworzył swój pierwszy Pop Up Store w 
Polsce. Zalando Pop Up Store znajduje się na pierwszym piętrze centrum 
handlowego Złote Tarasy w Warszawie. Klienci Zalando, a także pasjonaci mody 
będą mogli odkryć najnowsze trendy na zimę i na Święta Bożego Narodzenia.  
 

Wczoraj odbyło się oficjalne otwarcie Zalando Pop Up store, na które przyszli 

reprezentanci polskich mediów, a także gwiazdy, między innymi: Karolina Malinowska, 

Olivier Janiak, Agnieszka Szulim, Paulina Drażba, Agnieszka Jastrzębska, Marcelina 

Zawadzka, Magdalena Modra.  

Podczas eventu zostały wręczone nagrody Zalando Blogger Awards przez Fashion Jury 

składające się z jednych z najbardziej wpływowych osób w polskim sektorze mody: Karoli-

ny Malinowskiej i Oliviera Janiaka, a także duchowo przez Edytę Herbuś, która aktualnie 
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jest w Pradze.  Nagrody zostały przydzielone w 3 kategoriach:  

Najlepszy damski blog roku  
Najlepszy męski blog roku  
Najlepszy wscodzący blog roku 
 
Oto laureaci poszczególnych wyżej wymienionych kategorii: 

Najlepszych wschodzący blog roku 
Katarzyna Kędzierska – Simplicite.pl 
 
Najlepszy damski blog roku 
Katarzyna Tusk – Makelifeeasier.pl 
 
Najlepszy męski blog roku 
Michał Kędziora – Mrvintage.pl 
 

O słodkie chwile dla gwiazd i mediów zadbał producent czekoladek Lindt.  

 

W kolejnych dniach, goście Pop Up Store odkryją tajniki bezpiecznych zakupów w 

Zalando. Warto przypomnieć, że Zalando jest jednym z największych sklepów 

internetowych z obuwiem i modą w Europie. W portfolio ulubionego przez Polaków sklepu 

internetowego znajduje się ponad 1500 marek, począwszy od tych popularnych, aż po 

kreacji światowych projektantów. Zalando oferuje ponadto jedyny w swoim rodzaju serwis 

– bezpłatne przesyłki i zwroty, bezpłatną infolinię i 100-dniowe prawo zwrotu wszystkich 

produktów. Każda klientka Zalando płaci tylko za artykuły, które ostatecznie sobie zostawi.  

Dzięki temu zakupy przez Internet są wygodne i bezpieczne. 

 

Od 20 do 21 listopada, w godzinach popołudniowych Zalando zorganizuje ciekawe 

warsztaty DIY (do it yourself) pod nadzorem Katarzyny Kędzierskiej, autorki bloga 

Simplicite.pl, by pomóc klientom stworzyć oryginalne propozycje na prezenty świąteczne.  

 

W weekend, 22 i 23 listopada od godziny 12:00 do 20:00 goście Pop Up Store będą mieli 
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okazję przejść niesamowitą metamorfozę na okres świąteczny pod okiem profesjonalnych 

stylistów. Zalando zaprosiło do współpracy markę Maybelline NY, która jest kreatorem 

makijażu  podczas Nowojorskiego Tygodnia Mody. Bazując na najnowszych trendach  

i nowościach produktowych, Ambasador marki Maybelline NY, Grzegorz Kasperski, 

podczas wydarzenia będzie proponował makijaż, który idealnie pozwoli wyrazić siebie 

każdej kobiecie na Święta Bożego Narodzenia.  

 

Godziny Otwarcia. 

Zalando Pop Up Store będzie otwarty dla klientów w ramach godzin pracy centra handlo-

wego Złote Tarasy: w dni powszednie i w sobotę od 9:00 do 22:00, natomiast w niedzielę 

od 9:00 do 21:00. 

 

O Zalando 

Zalando (https://corporate.zalando.com) jest jednym z najbardziej ulubionych sklepów internetowych z obuwiem i modą. 
Obszerna oferta dla kobiet, mężczyzn i dzieci obejmuje zarówno popularne marki, jak również artykuły najbardziej zna-
nych projektantów. Obecnie Zalando oferuje produkty ponad 1.500 marek. Oprócz obuwia i odzieży, klienci sklepu inter-
netowego Zalando mogą kupić ekskluzywne akcesoria, a także artykuły sportowe. Zalando oferuje ponadto jedyny w 
swoim rodzaju serwis – bezpłatne przesyłki i zwroty, bezpłatną infolinię i 100-dniowe prawo zwrotu wszystkich produk-
tów. 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 Ho-
landia i Francja (2010 r.), a w roku 2011 do ich grona dołączyły Włochy, Wielka Brytania i Szwajcaria. W 2012 roku Za-
lando rozwinęło sprzedaż w 7 kolejnych krajach: Szwecji, Belgii, Hiszpanii, Danii, Finlandii, Polsce i Norwegii, a w 2013 r. 
w Luksemburgu. 

 
Kontakt Zalando 
Piotr Wódkiewicz  
Communication Manager Poland & United 
Kingdom 
Tel: + 49 302 00 08 81 46  
Mobile: +49 (0)176 127 59 608 
Mail:  piotr.wodkiewicz@zalando.pl 
Web: http://www.zalando.pl 
 
Kontakt Pomada 
Klaudyna Ciepiela 
Pomada Fashion Office 
Tel: +48 600 010 096 
Mail: klaudyna.ciepiela@pomada.pl  

Zalando należy do Zalando SE    

Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlin 

 
Zalando SE 

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Charlottenburg Berlin, HRB 
154823 B 
ID podatku obrotowego: DE 260543043 
Numer identyfikacji podatkowej: 29/560/00596 
Zarząd: Robert Gentz, David Schneider, Rubin Ritter 
Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Cristina Mayville Stenbeck 
 

 
 


