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ZALANDO RUSZA Z KAMPANIĄ TOPSHOP W ZALANDO GDZIEKOLWIEK JESTEŚ 

 

Bez względu na to czy mieszkasz w Koszalinie, Rybniku czy Koziej Wólce, internetowy 
sklep Zalando dostarczy TOPSHOP pod Twoje drzwi. W kwietniu startuje nowa wspólna 
kampania „TOPSHOP w Zalando” z top modelką Carą Delevingne w roli głównej. Kampania 
została wyreżyserowana przez Gordona von Steiner’a, a o stylizację zadbała sama dyrektor 
kreatywna TOPSHOP’a Kate Phelan.  

 
Berlin, 27.04.2015 Od Amsterdamu po Kraków, bez względu na to gdzie jesteś,  Zalando wyśle 
przesyłkę z TOPSHOP pod Twój adres. Cara z charakterystyczną dla siebie swobodą i luzem w 
reklamie nosi wpisujące się w najnowsze trendy: kombinezon roboczy, małą czarną, jeansy w stylu 
lat 70. i zamszową kurtkę z frędzlami. Ta ikona stylu znana z niewyparzonego języka przygotowuje  
fanów marki z całej Europy na najświeższe tendencje.  
 
„Cara dopracowała swój styl. Potrafi wyglądać jednocześnie zawadiacko i wyrafinowanie. Jest 
wolnym duchem, czemu daje wyraz swoimi stylizacjami , w których z łatwością łączy szyk z luźnym 
codziennym stylem” - mówi Kate Phelan, dyrektor kreatywna TOPSHOP. 
 
Cara tworzy nieistniejące wyrazy próbując wymówić nazwy europejskich miast, do których Zalando 
dostarcza markę TOPSHOP. Aby dostosować się do wymogów różnych rynków stworzono parę 
wersji reklamy, w tym jedną paneuropejską zmiksowaną na podobieństwo teledysku muzycznego. 
Kampania jest także wspierana scenami kulis sesji zdjęciowej w Los Angeles. 
 
„Dla Zalando i naszych 15 milionów aktywnych klientów w całej Europie, TOPSHOP jest 
inspirującym partnerem z samej modowej czołówki. Nasza wspólna kampania obiera innowacyjny i 
śmiały kierunek, który świetnie wpisuje się w filozofię rozwoju Zalando”- mówi Carsten Hendrich, 
VP Brand Marketing Zalando 
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Kampania TOPSHOP w Zalando nawiązuje do wcześniejszej kampanii Are You Ready?, do której 
reklamę tworzył również Gordon von Steiner. Obie reklamy kręcono w abstrakcyjnym białym pudle, 
które przypomina opakowania Zalando. Sklep internetowy oferuje szeroki asortyment obuwia  
i odzieży, nie pobierając przy tym opłat ani za przesyłkę ani za zwrot. Kampania ruszy 26. kwietnia 
tego roku na prywatnych platformach Zalando (Facebook,YouTube, Twitter, Instagram oraz 
Google+) jak i zewnętrznych banerach. 

#topshopxzalando #whereveryouare 

Dodatkowe informacje 
 
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).   
 
O TOPSHOP 
 
TOPSHOP ma 319 sklepów na terenie Wielkiej Brytanii oraz kolejne 137 międzynarodowych franczyz w 40 krajach Europy. Na terenie 
USA dystrybucja na stronach internetowych należy do TOPSHOP, a do kwietnia 2015 powstanie tam 9 indywidualnych sklepów. 
Produkty marki TOPSHOP można dostać również w 52 sklepach sieci Nordstrom na terenie całego kraju. TOPSHOP.COM ma ponad 
4,5 miliona odsłon i około 400 nowych produktów każdego tygodnia oraz dostarcza swoje produkty do 110 krajów. Dysponuje własnymi 
platformami płatniczymi w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Francji oraz na 4 największych rynkach azjatyckich: Singapurze, Malezji, 
Tajlandii i Indonezji. TOPSHOP od 12 lat zaangażowany jest również w program NEWGEN British Fashion Council, który pomógł 
wystartować z własną działalnością 234 projektantom. Dalsze informacje dostępne pod adresem: topshop.com. 
 
Dyrekcja Artystyczna: Zalando  
Dyrektor Kreatywny: Chang Lin (Zalando)  
Koncepcja Artytyczna: Kemmler Kemmler, Zalando 
Reżyser: Gordon von Steiner  
D.O.P: Tami Reiker  
Muzyka: Bernard Geiger  
Scenografia: Daniel Graff  
Stylizacja: Kate Phelan (TOPSHOP)  
Głłowny Producent: Stefan Schuh  
Postprodukcja: Slaughterhouse  
Zdjecia Kampanii: Kai Z Feng 
Kulisy z sesji zdjęciowej: Melanie Shaw 
 
 
Kontakt Zalando    
Jolanda Smit     
Head of Global PR     
M +49-176-12759223    
E jolanda.smit@zalando.de   
  
 

Kontakt TOPSHOP 
Caroline Adams 
Head of Global PR 
T +44 207 927 1372 
E Caroline.Adams@arcadiagroup.co.uk 
 

Kontakt  Zalando Polska 

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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