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ZALANDO PREZENTUJE EKSKLUZYWNĄ SUKIENKĘ NA NOWY SEZON  

 
 

Berlin. 9 marzec 2015. Na zewnątrz już czuć wiosnę! Nadszedł czas świętować tę długo 

wyczekiwaną porę roku, najnowszą kolekcją Wiosna/Lato 2015. Fani wielkiej mody mogą dodać 

odrobinę świeżości swojej garderobie dzięki szerokiemu asortymentowi oferowanemu na Zalando. 

Ulubiony przez Polaków sklep internetowy we współpracy z brytyjską marką Closet stworzył 

idealną kwiecistą sukienkę na potrzeby kampanii na nowy sezon.  

 

Wiosna jest idealną porą roku, aby obudzić swoje zmysły na nowe inspiracje. Bezchmurne niebo, 

kwitnące drzewa, ćwierkające ptaki rozbudzają wyobraźnię, aby mogła ona wejść w błogi stan 

wiosennej aury. Dlatego kwieciste wzory panują na ulicach wszystkich stolic mody. Motto z lat 

70’tych „flower i girl power” ponownie inspiruje kobiety w całej Europie w wyborze ubrań na 

nadchodzący sezon.  

 

Zalando i Closet rozumieją aktualne trendy i dlatego razem stworzyli sukienkę pełną delikatnych 

kwiecistych printów. Magnolie, storczyki, liście olchy, które zdobią ten ekskluzywny dla Zalando 

produkt, na pewno dodadzą świeżości wiosennym kreacjom.    

 

“Zalando oferuje ponad 1500 marek odzieżowych i obuwniczych dostarczanych prosto do domu. 

Naszą nową kampanią pragniemy pokazać, że dzięki szerokiemu asortymentowi możemy 

zrealizować każde modowe marzenie. Sukienka przedstawiona w nowym spocie telewizyjnym jest 

ekskluzywnie dostępna na Zalando” podkreśla Carsten Hendrich, Vice President Brand Marketing 

Zalando.  

 

https://www.zalando.pl/wymarzona-garderoba/
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W sklepie internetowym można znaleźć najnowsze trendy na wiosnę w tym: jeans, szalone lata 70-

te, militaria, kwieciste aplikacje. Dzięki darmowym dostawom i zwrotom, we własnym domowym 

zaciszu można zamówić swoje ulubione artykuły. Potrzeba więcej czasu na podjęcie decyzji 

zakupu? Nie ma problemu. Na Zalando można w ciągu 100 dni zwrócić towar, a kurier odbierze go 

w dogodnym miejscu i czasie.   

 

Kampania Wiosna/Lato 2015 jest aktualnie dostępna na wszystkich platformach w tym: Zalando.pl, 

Facebook, Youtube, Twitter, Instagram. Reklama telewizyjna została wyreżyserowana przez “Noe 

from Paris”, natomiast efekty specjalne z motywami kwiatowymi zostały wyprodukowane przez 

MPC London.  

 

 
Dodatkowe informacje:  

Aby zobaczyć najnowszy spot telewizyjny, należy kliknąć tutaj 
Materiały zdjęciowe w wysokiej rozdzielczości do ściągnięcia tutaj 
 
O Zalando 

Zalando (https://corporate.zalando.com) należy do wiodących sklepów internetowych z odzieżą i obuwiem w Europie. 
Firma z siedzibą w Berlinie oferuje swoim klientom szeroki wybór odzieży, obuwia i akcesoriów dla kobiet, mężczyzn i 
dzieci z darmową dostawą i zwrotem. W asortymencie znajdują się zarówno marki znane na całym świecie, jak i 
produkty lokalnych projektantów, a także marki własne. Sklepy internetowe Zalando dostosowane są do lokalnych 
potrzeb każdego z 15 europejskich rynków: Austrii, Niemiec, Holandii, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, 
Szwecji, Belgii, Hiszpanii, Dani, Finlandii, Polski, Norwegii i Luksemburgu. Sieć logistyczna Zalando, składająca się z 
trzech centrów logistycznych, umożliwia efektywną obsługę wszystkich europejskich klientów. Jesteśmy przekonani, że 
dzięki umiejętnemu połączeniu trzech komponentów, jakimi są moda, technologia i logistyka, jesteśmy w stanie 
zaoferować naszym klientom i partnerom produkt wysokiej klasy. Strony internetowe Zalando odnotowują miesięcznie 
ponad 100 milionów wizyt, wśród których aż 43% dokonywanych jest z urządzeń mobilnych (stan: 30 września 2014).   
 
Reżyseria : Noe from Paris 
D.O.P: Martial Schmeltz 
Muzyka: Supreme Music  
Design: Frank Niedorff 
Stylizacja: Thomas Behrens 
Kierownik produkcji: Mandy Kothe 
Producent: Christopher Manz 
Postpeodukcja: MPC, SLGH 
Fotografia: Carsten Lehmann 
 
Kontakt  Zalando 

Piotr Wódkiewicz 

Communications Manager Poland &  UK  

Kom: +49 (0)176 127 59 608 

Email: piotr.wodkiewicz@zalando.co.uk 
 
Kontakt Pomada Fashion Office 

Bartek Lubera 

Tel: +48 604 255 408 

Email : bartek.lubera@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 
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