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z darmową dostawą i zwrotem.  

projekt 
trnd

Przewodnik Projektu trnd

Blog projektu: www.trnd.pl/wiosna-z-zalando 
Kontakt trnd: moda@trnd.pl



Zalando - moje miejsce 
w sieci

To już drugi projekt, w którym członkowie społeczności trnd 
mogą poznać świat zakupów na platformie Zalando! 

W projekcie będziemy mieli okazję poznać bliżej ofertę Zalando, 
a także przekonać się, jak proste, szybkie i wygodne są zakupy 
przez Internet w sklepie zalando.pl. Przy tej okazji uzupełnimy 
swoją szafę w wiosenne i letnie zestawy – i to bez konieczności 
wychodzenia z domu! 

3 000 Ambasadorek i Ambasadorów Zalando ma okazję 
przekonać się, że zalando.pl to moda dla każdego, na każdą 
okazję, z darmową dostawą i zwrotem. 
Naszymi doświadczeniami zakupowymi na zalando.pl 
podzielimy się z przyjaciółmi i znajomymi, a dzięki nam oni 
również będą mogli skorzystać z okazyjnych ofert. 

W swoim zestawie Ambasadora znajdziesz: 

  1 x kupon o wartości 100 zł do wykorzystania na zakup jednego lub 

większej ilości artykułów na zalando.pl, bez minimalnej kwoty zakupu

 1 x Przewodnik Projektu Zalando

 1 x list powitalny z informacjami na temat projektu

 1 x książeczkę „Twoje Badanie Opinii”

 1 x unikalną torbę-shopperkę Zalando

Dodatkowo, do podarowania innym: 

  5 x kupon ze zniżką 20% do wykorzystania na zakup jednego lub większej ilości 

artykułów na zalando.pl, z minimalną kwotą zakupu 200 zł.

Zestaw Ambasadora

Kiedy tylko rozpakujesz swój zestaw, pamiętaj by uwiecznić go na zdjęciu! Możesz 
się nim podzielić poprzez panel „moje trnd”. 
Pamiętaj, aby fotografując swój zestaw zadbać o dyskrecję kodów na kuponach 
będących częścią zestawu! 
Masz pytania odnośnie swojego zestawu Ambasadora? W pierwszej kolejności 
zapoznaj się z Przewodnikiem Projektu, który zawiera wiele przydatnych informacji i 
ciekawostek na temat platformy zalando.pl. Zajrzyj również do zakładki „Najczęściej 
zadawane pytania” na blogu projektu.

artykułów na zalando.pl, z minimalną kwotą zakupu 200 zł.



Jak to działa?

Wszyscy znamy zalety zakupów online. Możliwość 
skompletowania idealnego zestawu bez konieczności 
wychodzenia z domu jest naprawdę bezcenna. Bez względu 
na to, czy w sieci poszukujesz przecen i okazji, czy może 
szukasz ulubionych produktów ukochanych marek, Zalando 
ma dla Ciebie coś wyjątkowego. 

Szukasz artykułów swojej ulubionej marki? Wejdź w menu 
„Marki” – możesz wybierać między  markami popularnymi, 
sportowymi oraz premium. 

Przeglądając ofertę Zalando, możesz zawęzić wyniki swoich 
poszukiwań, defi niując wiele parametrów – od marki, poprzez 
cenę, po rodzaj materiału, kolor i rozmiar.

1. Załóż konto na zalando.pl. Możesz też 
pobrać aplikację, dzięki której zakupy będą 
jeszcze łatwiejsze.

2. Wybierz ubrania lub dodatki, które wpadły 
Ci w oko. Gotowe? Umieść je w koszyku. 

3. W ostatnim kroku procesu zamawiania 
wpisz swój unikalny kod w polu „Użyj kodu 
rabatowego“.

4. Wartość kuponu rabatowego (100 zł) 
została odliczona od kwoty Twojego 
zamówienia. 

5. Kiedy Twoje zamówienie opuści magazyn, 
otrzymasz wiadomość mailową.

6. Już za 3 do 5 dni przesyłka trafi  
w Twoje ręce. Ekscytujące!

Zakupy z Zalando

Aplikacja Zalando umożliwia Ci robienie zakupów 
bezpośrednio z Twojego smartfona lub tabletu. 
Odkryj ogromny wybór produktów i kategorii, dodawaj 
je wygodnie do Listy życzeń i synchronizuj z Twoim kontem użytkownika. Przesyłka 
i zwrot są zawsze bezpłatne. Ściągnij darmową aplikację Zalando i przekonaj się, jak 
wygodne i bezpieczne są zakupy online z zalando.pl.

Już teraz wejdź na 
zalando.pl i sprawdź, 

jakie to proste!
Aby dowiedzieć się 
więcej o kryteriach 

wyszukiwania, 
zajrzyj na stronę 18. 

Przewodnika Projektu. 



Twoje zadanie w projekcie

1. Zestaw Ambasadora Zalando.
Przesyłka od trnd i Zalando zawiera wiele 
niespodzianek! Rozpakuj ją i uwiecznij na 
zdjęciu tę przyjemną chwilę. A może już 
masz pomysł na stylizację, w której
wykorzystasz shopperkę Zalando? 
Koniecznie prześlij wszystkie zdjęcia za 
pośrednictwem panelu „moje trnd”.

Kupon zniżkowy o wartości 100 zł możesz 
wykorzystać już teraz. Na stronie 5. 
Przewodnika Projektu znajdziesz instrukcję 
krok po kroku. 

Do dzieła! 

2. Wyraź swoją opinię. 
Wspieraj zespół Zalando swoimi 
doświadczeniami, jak również pomysłami 
i wskazówkami dotyczącymi platformy 
zalando.pl.
Podziel się swoją opinią na temat Zalando 
w trakcie czterech tygodni trwania naszego 
projektu, biorąc udział w dwóch ankietach 
internetowych. Kiedy tylko ankieta będzie 
dostępna, otrzymasz informację drogą 
mailową.

3. Zaproś bliskich i znajomych do 
zakupów na zalando.pl…
Już znasz funkcjonalności platformy 
zalando.pl. Czas zaprosić znajomych do 
tego, by również przekonali się o tym, 
jak wygodne i bezpieczne są zakupy z 
Zalando!

Kupon rabatowy na 20% zniżki od 
wysokości zamówienia na zalando.pl 
możesz przekazać aż pięciu bliskim 
osobom! Więcej informacji o kuponie 
znajdziesz na stronie 17. Przewodnika. 

Twoje zadanie jest proste – wejdź na 
platformę zalando.pl z przyjacielem lub 
przyjaciółką, aby mogli założyć swoje 
indywidualne konto. Jako Ambasador 
Zalando koniecznie wspomnij o darmo-
wej dostawie i darmowym zwrocie aż 
do stu dni od daty zakupu produktu. 
Pokaż funkcjonalności platformy i 
pomóż bliskiej osobie w skompletowaniu 
wymarzonego zamówienia.

Podczas całego projektu dzielimy się naszymi opiniami na temat Zalando na stronie i blogu 
projektu: www.trnd.pl/wiosna-z-zalando
 
Czekamy na Twoje pytania i propozycje tematów, które warto poruszyć na blogu projektu. 
Prosimy o Twoje komentarze na blogu lub informacje na adres:
moda@trnd.pl. Dziękujemy!

4. …I zapytaj ich o opinię! 
Następnie przekaż przyjacielowi lub 
przyjaciółce arkusz Twojego Badania 
Opinii, w którym będzie mieć możliwość 
podzielenia się zdaniem na temat 
platformy Zalando. Bardzo ważne jest to, 
by arkusz został wypełniony samodzielnie 
przez bliską Ci osobę. Wyniki wprowadź 
w formularz „Twojego Badania Opinii” 
dostępny w panelu „moje trnd”. 



Aby umożliwić uczciwe, szczere i skuteczne rozmowy 
na temat testowanego produktu, opracowaliśmy kilka 
żelaznych zasad. Jako członek zespołu projektowego, jesteś 
zobowiązana do kierowania się nimi.

Otwartość
Biorąc udział w projektach trnd, bądźmy otwarci w rozmowach
z naszymi znajomymi, przyjaciółmi i wprost komunikujmy, że 
jesteśmy w nie zaangażowani. Nie ma absolutnie nic tajnego  
i ukrytego na temat projektów trnd, powinniśmy zawsze mówić
swoim bliskim i znajomym, że należymy do społeczności trnd  
i testujemy dany produkt.

Szczerość
Zależy nam na tym, aby nasze rozmowy na temat testowanego
produktu były zawsze szczere i prawdziwe. Szczególnie
dlatego, że kontaktujemy się z naszymi bliskimi, przyjaciółmi
i znajomymi. W naszych projektach, w których testujemy
produkty, powinniśmy zawsze przekazywać szczerą i rzetelną
opinię, a w raportach prezentować wyłącznie prawdziwe
informacje.

Uważność
Ważne jest dla nas, abyśmy w trakcie projektu byli uważni na
wszelkie informacje, które do nas docierają na temat produktu.
Nasze projekty nie mają na celu wywierania wpływu na naszych
znajomych i bliskich, przekonywania ich lub namawiania
do naszego zdania na temat testowanego produktu. Chcemy
wymieniać się z nimi jak największą liczbą informacji na jego 
temat I poznać ich rzeczywistą ocenę, wrażenia i rekomendacje, 
a następnie przesłać je do trnd.

Wartości trnd

Zdanie, którym warto podzielić  
się z innymi:

Zalando to platforma, 
na której znajdziesz modę 

dla każdego i na każdą okazję, 
zawsze z darmową dostawą, 

zwrotem i gwarancją 
100 dni na zwrot.



Dla niej

ONLY, 
229 zł

NIKE SB,
359,00 zł

RIVER ISLAND, 
279 zł

PIER ONE,
149,00 zł

Dla niego

DOROTHY PERKINS, 
159 zł

TOM TAILOR, 
209 zł

ONLY, 
109 zł

VANS, 
229,00 zł



Podziel się zdjęciem outfi tu, który udało Ci się skompletować dzięki Zalando! Koniecznie 
dodaj do niego hashtagi #WIOSNAzZALANDO i #ZALANDOSTYLE. Poniżej znajdziesz 
kilka inspiracji!

Pokaż swój #ZALANDOSTYLE

Jesteśmy przekonani, że radością z udziału w projekcie 
Zalando zechcesz podzielić się również w sieci. 
Dlatego przygotowaliśmy kilka wskazówek pomocnych 
w przygotowaniu wpisu, który podbije serca Twoich 
znajomych na Facebooku lub Instagramie.

Facebook
Na swoim profi lu lub 
fanpage’u zamieść zdjęcie 
dokumentujące Twoją 
przygodę w projekcie Zalando. 
Jeżeli chcesz, by zespół 
zalando mógł później dotrzeć 
do Twojego wpisu, ustaw jego 
widoczność na „publiczny“ 
i dodaj do niego hashtagi 
#WIOSNAzZALANDO 
i #ZALANDOSTYLE.

Instagram
Dodaj zdjęcie swojej 
wiosennej stylizacji lub 
artykułów zamówionych 
przez Ciebie w Zalando. 
A może podczas 
przekazywania kuponów 
rabatowych przyjaciołom 
zrobicie sobie wspólne 
selfi e? Pamiętaj, by w opisie 
zdjęcia znalazły się hashtagi 
#WIOSNAzZALANDO 
i #ZALANDOSTYLE! 

Blog
Prowadzisz bloga na temat 
mody, lub pokazującego 
Twoje życie od kuchni? Opisz 
swoje zakupy w Zalando 
i dodaj fotorelację. Jeżeli 
w tytule wpisu dodasz 
hashtagi #wiosnazzalando 
i #ZALANDOSTYLE, ułatwisz 
znalezienie Twojego bloga 
potencjalnym czytelnikom. 

Forum
Udzielasz się na forach 
o modzie? Jako Ambasador 
Zalando możesz podzielić 
się wiedzą na temat tego, 
jak bezpiecznie i wygodnie 
zrobić zakupy online. 
Wymień się wrażeniami 
z udziału w projekcie 
z innymi miłośnikami mody. 
Sprawdźcie, jakie okazje 
udało Wam się upolować! 

#WIOSNAzZALANDO

Elegancko i klasycznie
Dzięki Zalando udało Ci się skompletować strój na specjalną 
okazję? Podziel się zdjęciem z wydarzenia i dodaj hashtagi 
#WIOSNAzZALANDO oraz #ZALANDOSTYLE. 

Streetstyle
Twoja stylizacja na co dzień to uniwersalne połączenie 
prostoty i ulubionych, charakterystycznych elementów. 
Świetnym gadżetem który uzupełni Twoją stylizację będzie 
czarna materiałowa shopperka Zalando.

Sport
Nowe sneakersy? Warto uwiecznić je na zdjęciu i pokazać 
całą stylizację, którą udało Ci się skomponować. A może 
do Twojego koszyka trafi ł outfi t na siłownię? Podziel się 
swoim selfi e lub zdjęciem produktów. 



Zwroty i wymianyZalando oferuje

1. Chcesz odesłać artykuł? 
W zakładce „Zwróć artykuł“ znajdziesz dokładny opis procesu zwrotu.

2. Aby rozpocząć procedurę zwrotu, kliknij 
na „Zwróć artykuł teraz“ i postępuj zgodnie ze 
wskazówkami. 

3. Włóż artykuł do paczki. Naklej na nią 
etykietę zwrotną, którą znajdziesz w paczce. 
Nie musisz drukować dodatkowych doku-
mentów. Gotowe!

4. Wybierz najbardziej odpowiadający Ci 
termin i godzinę, a kurier FedEx zjawi się i od-
bierze Twoją paczkę pod wskazanym adresem! 

5. W wyznaczonym terminie przekaż paczkę 
kurierowi FedEx.

6. Forma zwrotu pieniędzy zależy od 
metody płatności wybranej podczas składania 
zamówienia. Zwrot kosztów dokonany  zosta-
nie najpóźniej w ciągu 14 dni po otrzymaniu 
przesyłki zwrotnej.

Bezpieczne i proste metody płatności

Czas dostawy od 3 do 5 dni roboczych 
i możliwość odbioru w pracy, w domu – gdzie tylko chcesz

Darmową wysyłkę i zwrot

Aż 100 dni na zwrot

Bezpłatną infolinię: 00800 4911 753
gdzie specjaliści Zalando odpowiedzą na każde twoje pytanie 

przez 7 dni w tygodniu od godziny 8 do 18.



Podziel się miłością do 
zakupów

Moja Lista życzeń

Podczas zakupów możesz dołączyć produkty do swojej Listy 
życzeń, by móc na bieżąco sprawdzać ich cenę. 

W tym projekcie bardzo zależy nam na tym, żeby jak 
najwięcej osób dowiedziało się o funkcjonalnościach 
platformy zalando.pl. Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy kilka 
wskazówek, które pomogą Ci w rozmowach z przyjaciółmi i 
znajomymi, których zaprosisz do zakupów na zalando.pl.

Poinformuj przyjaciół i znajomych 
o swoim udziale w projekcie.
Kiedy odbierzesz zestaw Ambasadora Zalando, 
nie zapomnij pochwalić się bliskim! Z pewnością 
spodoba im się klasyczna, materiałowa 
shopperka od Zalando. Na stronie lub w aplikacji 
pokaż im, co udało Ci się wybrać z oferty 
Zalando, i jak prosty jest proces zamówienia. 
Koniecznie przekaż im też kupony rabatowe, 
które będą mogli wykorzystać podczas swoich 
zakupów!

Outfi ty na specjalną okazję? 
Nic prostszego.
Twoja znajoma wybiera się na wesele? Kolega 
szuka czegoś, co będzie mógł ubrać na fi rmową 
imprezę? A może siostra już od miesiąca 
narzeka, że nie ma co na siebie włożyć? 
Koniecznie podaruj im kupon zniżkowy na 
zakupy w Zalando i pokaż, jak proste jest 
znalezienie idealnego outfi tu.

Wystarczy, że na stronie wybranego przez 
siebie artykułu wybierzesz symbol „    ” 
znajdujący się obok przycisku „DODAJ DO 
KOSZYKA”. 

Aby móc zobaczyć wszystkie artykuły, wejdź 
w panel „Moja lista życzeń”, klikając na ikonę 
w prawym górnym rogu strony.

GAP,
189 ,00zł

MISSGUIDED, 
179,00 zł

LEE, 
249,00 zł

PIER ONE, 
549,00 zł



Pomysł na zakupy

Jak Twój bliski lub znajomy może wykorzystać 
otrzymany od Ciebie kupon rabatowy Zalando? Niżej 

znajdziesz szczegółową instrukcję krok po kroku. 
To bardzo proste!

1. Wspólnie wejdźcie na zalando.pl i poszukajcie 
inspiracji! Możecie to zrobić bez względu na to 
gdzie jesteście – w domu, na komputerze lub 
tablecie, ale też za pośrednictwem telefonu 
przez stronę lub aplikację.

2. Wybierzcie ubrania lub dodatki i dodajcie je do 
koszyka. Skompletujcie zamówienie o minimalnej 

wartości 200 zł i… gotowe!  

3. W ostatnim kroku procesu zamawiania umieść 
kod rabatowy na 20% ceny zamówienia w polu „Użyj kodu 

rabatowego“.

4. Wartość kuponu rabatowego (20% kwoty) została odliczona 
od kwoty zamówienia.  

5. Kiedy zamówienie opuści magazyn, Twój przyjaciel lub 
przyjaciółka otrzyma informację mailową.

6. Dostawa zajmie od 3 do 5 dni roboczych. Kiedy przesyłka 
dojdzie, koniecznie zapytaj swojego przyjaciela lub przyjaciółkę 
o opinię i zaproś do wypełnienia arkusza „Twojego Badania 
Opinii”. 

Jak Twój bliski lub znajomy może wykorzystać otrzymany od Ciebie kupon rabatowy 
Zalando? Niżej znajdziesz szczegółową instrukcję krok po kroku. To bardzo proste!

*Promocja obowiązuje 
do 31.07.2017 na zakup 
o minimalnej wartości 
200 zł (nie dotyczy 
przesyłki ekspresowej). 
Kupon jednorazowego 
użytku. Kupon rabatowy 
należy wprowadzić 
podczas składania 
zamówienia. Wypłata 
wartości kuponu raba-
towego w gotówce jest 
niemożliwa. Łączenie
z innymi kuponami jest 
wykluczone. Rabat doty-
czy wyłącznie artykułów 
oferowanych przez na 
zalando.pl (nie dotyczy 
kart upominkowych). 
Niektóre produkty 
mogą być wyłączone z 
promocji. 

Zakupy z rabatem

Marka
Możesz wybierać spośród setek różnych 
marek, co pozwoli Ci śledzić nowości 
Twoich ulubionych firm. 

Kolor
Kochasz zielenie? A może szukasz out-
fitów w neutralnych barwach? Zdefiniuj 
zakres kolorów tak, by stworzyć swoją 
indywidualną paletę. 
 
Cena
Szukasz okazji cenowych? Zaznacz „tylko 
promocje”. Masz ograniczony budżet? W 
zakresie cenowym ustaw swoje maksimum, 
a wszystkie wyniki wyszukiwania będą 
dopasowane do Twoich możliwości.
 
Rozmiar
Wahasz się między XS a S? Twój rozmiar 
buta to zazwyczaj 38, ale często wybierasz 
też 39? Możesz zaznaczyć wszystkie 
rozmiary, które cię interesują.  

Materiał
Zwracasz dużą uwagę na to, z czego 
zrobione są ubrania, które nosisz? Zaznacz 
te rodzaje materiału, które Cię interesują. 
 
Nowe produkty i okazje
Nowości i wyprzedaże – kto im się nie 
oprze? Możesz sprawdzić zarówno, co 
nowego pojawiło się na zalando.pl, jak 
i przeszukać ofertę pod kątem okazji 
cenowych. 
 
Sortowanie
Wybierz, w jakiej kolejności chcesz 
wyświetlać wyniki wyszukiwania – 
zaczynając od najnowszych propozycji,  
a może od najbardziej popularnych? Jeżeli 
szukasz okazji cenowych, wystarczy, 
że uszeregujesz wyniki, zaczynając od 
najniższych cen. 

20%
RABATU
NA ZAKUPY W KWOCIE 

MIN. 200 ZŁ



www.trnd.pl/wiosna-z-zalando
trnd kontakt: moda@trnd.pl
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