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Odkryj sklep internetowy 
Zalando!

Witamy w pierwszym projekcie trnd poświęconym modzie! 
Tym razem będziemy mogły oddać się temu, co nam 
kobietom, sprawia największą radość – modzie i zakupom! 

W projekcie będziemy miały okazję przekonać się o korzyściach 
zakupów online, poznać ofertę Zalando, a także wypróbować 
jak proste, szybkie i wygodne są zakupy w sklepie internetowym 
zalando.pl. Przy tej okazji uzupełnimy swoją szafę wiosennymi 
i letnimi zestawami – i to bez konieczności wychodzenia z domu! 

W trakcie wspólnie spędzonych 6 tygodni trwania projektu, 
5 000 partnerek trnd wypróbuje zakupy w sklepie internetowym 
zalando.pl, sprawdzi jego ofertę oraz możliwości, a otrzymane 
w zestawach wyjątkowe kupony zniżkowe trafi ą do przyjaciół 
i znajomych, którzy nie robili jeszcze zakupów w sklepie 
internetowym Zalando.

W tym projekcie zależy nam na tym, aby:

Podziel się opinią

...wypróbować zakupy w sklepie internetowym 
zalando.pl wraz z 5 000 partnerek trnd.

...jak najwięcej osób, które nie robiły zakupów 
na zalando.pl dowiedziało się o zaletach tego 
sklepu internetowego i mogło skorzystać 
z kuponów zniżkowych. 

...przekazać raporty z rozmów z przyjaciółmi 
i znajomymi na temat naszego projektu dla 
Zalando oraz zakupów internetowych 
z wykorzystaniem kuponów zniżkowych.

...podzielić się opinią na temat sklepu 
internetowego Zalando i doświadczeniami 
z zakupów w trzech ankietach na różnych 
etapach projektu. 

Wypróbuj

Rozmawiaj o 
naszym projekcie

Raportuj
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zalando.pl. Przy tej okazji uzupełnimy swoją szafę wiosennymi 
i letnimi zestawami – i to bez konieczności wychodzenia z domu! 

W trakcie wspólnie spędzonych 6 tygodni trwania projektu, 
5 000 partnerek trnd wypróbuje zakupy w sklepie internetowym 



W tym projekcie staniemy się prawdziwymi ekspertkami  
zakupów na zalando.pl. Warto zatem przyswoić sobie 
kluczowe i najważniejsze zalety tego sklepu internetowego: 

Szeroka oferta 
Zalando oferuje wybór spośród 150 000 produktów i ponad 
1 500 międzynarodowych marek. Przejrzyste i intuicyjne 
metody wyszukiwania pozwalają szybko i łatwo znaleźć 
wymarzony produkt. 

Darmowa dostawa i zwrot
Bez względu na to za ile i jak duże robisz zakupy, wysyłka 
jest zawsze bezpłatna, bez minimalnej kwoty zamówienia. 
Zamówienie przychodzi prosto do domu lub biura w ciągu 
3-5 dni, przy tym masz opcję śledzenia swojej paczki.

100-dniowe prawo zwrotu
Niezależnie od przyczyny masz 100 dni 
na zwrot nieużywanego produktu. Zwrot 
jest całkowicie bezpłatny, a dodatkowo 
nie musisz ruszać się z domu – kurier 
odbierze paczkę ze wskazanego przez 
Ciebie adresu. Ta opcja jest idealna w 
momencie, kiedy nie możesz zdecydować 
się na dany rozmiar lub chcesz 
przymierzyć wybraną parę butów. 

Co wyróżnia Zalando?

Zalando należy do wiodących sklepów internetowych 
z odzieżą i obuwiem w Europie, oferuje ponad 1 500 różnych 
marek i dostawę oraz zwrot gratis!

Firma Zalando została założona w październiku 2008 roku, 
a na polskim rynku działa od września 2012 roku. Firma 
z siedzibą w Berlinie oferuje swoim klientom szeroki wybór 
odzieży, obuwia i akcesoriów dla kobiet, mężczyzn i dzieci.

W asortymencie Zalando 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 
Luksemburga.

Zalando.pl 

Metody płatności na 
Zalando są bezpieczne, 

a przesyłka i zwrot 
gratis! 

Ściągnij darmową aplikację Zalando na swoje urządzenie 
z systemem iOS, Android lub Windows Phone i przekonaj się, 
jak wygodne i bezpieczne mogą być zakupy online. Odkryj 
ogromny wybór produktów i kategorii, dodawaj je do listy 
życzeń i synchronizuj z Twoim kontem użytkownika. 



Kiedy wiosenne wietrzenie szaf mamy już za sobą, czas na uzupełnienie braków, 
dodanie nowych krojów i wzorów. Wiosenno-letnia oferta Zalando wychodzi naprzeciw 
aktualnym trendom, inspirując kwiecistymi motywami. 

W tym sezonie na ulicach wszystkich stolic mody panują kwieciste wzory. Motto z lat 70’tych 
„fl ower and girl power” ponownie inspiruje kobiety w wyborze ubrań na nadchodzący sezon. 

Dzięki szerokiemu asortymentowi oferowanemu w sklepie internetowym Zalando możemy 
dodać odrobinę świeżości swojej garderobie. Znajdziemy tam najnowsze trendy na wiosnę, 
takie jak: jeans, szalone lata 70-te, militaria i kwieciste aplikacje. 

Zgodnie z tą pogodną aurą, Zalando we współpracy z brytyjską marką Closet stworzyło 
idealną na nowy sezon wiosna/lato 2015 kwiecistą sukienkę, która dostępna jest wyłącznie 
w Zalando.

Wiosenno-letnie inspiracje od Zalando 

Jak byłoby poczuć się we własnym domu jak w najlepszej galerii handlowej z dostępem 
do 1 500 marek? A wszystko bez konieczności wychodzenia z domu, stania w kolejce do 
przymierzalni oraz walczenia o ostatnią dostępną sukienkę w poszukiwanym rozmiarze!

Sklep internetowy zalando.pl to nie tylko najnowsze trendy w modzie, ale i olbrzymia 
oferta produktów. Zalando daje nam możliwość wyszukiwania produktów spośród 
wielu międzynarodowych marek – popularnych, znanych większości oraz tych bardziej 
ekskluzywnych – pochodzących od uznanych projektantów mody! Oferta Zalano obejmuje 
modę w wielu wydaniach - elegancja, casual, business, a nawet sport – akcesoria sportowe 
oraz odzież.

Bogata oferta Zalando



W projekcie mamy okazję przekonać się, jak łatwo i sprawnie możemy robić zakupy w 
sklepie internetowym zalando.pl. Zapoznaj się z bardzo intuicyjnym przewodnikiem 
ilustrującym, jak rozpocząć swoje zakupy:

Jeżeli kupon został poprawnie wprowadzony i nie został wcześniej wykorzystany, kwota 
zakupu automatycznie zmieni się na niższą o jego wartość. 

1.  Zarejestruj się na zalando.pl 
podając swoje imię i nazwisko, 
adres e-mail i wybrane hasło.

4.  Po skończeniu zakupów przejdź 
z opcji „Mój koszyk” do kasy.

5.  Potwierdź adres dostawy i wybierz 
metodę płatności. Zalando akceptuje 
różne metody płatności, takie 
jak: gotówka za pobraniem, karta 
kredytowa, Przelewy 24 i PayPal. 
Wszystkie płatności są bezpieczne 
i szyfrowane protokołem SSL.

6.  W tym miejscu możesz 
wykorzystać swój osobisty kupon 
100 zł. Podaj kod z kuponu 
i zatwierdź klikając „Zrealizuj bon”.

7.  Jeżeli nie wpisałaś kuponu 
wcześniej możesz zrobić to 
również przy potwierdzeniu 
zakupów. 

2.  Wejdź na „Moje konto” i uzupełnij 
swoje dane adresowe.

3.  Rozpocznij zakupy! Wybierz jeden 
lub więcej artykułów z aktualnej 
kolekcji lub artykułów objętych 
promocją – wybierz rozmiar 
i umieść w wirtualnym koszyku.

Jak robić zakupy na zalando.pl?

sklepie internetowym zalando.pl. Zapoznaj się z bardzo intuicyjnym przewodnikiem 
ilustrującym, jak rozpocząć swoje zakupy:

1.  Zarejestruj się na zalando.pl 

2.  Wejdź na „Moje konto” i uzupełnij 

3.  Rozpocznij zakupy! Wybierz jeden 

4.  Po skończeniu zakupów przejdź 

5.  Potwierdź adres dostawy i wybierz 5.  Potwierdź adres dostawy i wybierz 
metodę płatności. Zalando akceptuje 

jak: gotówka za pobraniem, karta 

Wszystkie płatności są bezpieczne 

wykorzystać swój osobisty kupon 

5.  Potwierdź adres dostawy i wybierz 

Jeżeli kupon został poprawnie wprowadzony i nie został wcześniej wykorzystany, kwota 

i zatwierdź klikając „Zrealizuj bon”.
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Na poczatku projektu każda z 5 000 partnerek trnd wybranych do udziału 
w projekcie Zalando otrzymuje swój indywidualny zestaw startowy.

UWAGA!
Kupony ważne są do dnia 12.07.2015 r. Każdy kupon można użyć tylko jeden raz. Wszystkie 
kupony są ważne tylko dla nowych klientów sklepu internetowego zalando.pl.

Zestaw dla Ciebie:

·  1 kupon o wartości 100 zł do wykorzystania na zakup jednego lub większej 
ilości produktów na zalando.pl, 

·  Przewodnik projektu, 

·  Książeczka „Twoje badanie opinii“.

Do podarowania innym:

·  25 kuponów dla Twoich przyjaciół ze zniżką 20% do wykorzystania na 
zrobienie pierwszych zakupów w sklepie internetowym Zalando (zniżka tylko 
dla nowych klientów). Rabat obowiązuje na zakup jednego lub większej ilości 
produktów na zalando.pl, bez określonej minimalnej kwoty zamowienia, 
z maksymalną kwotą zamówienia: 1 500 zł,

·  75 kuponów dla znajomych Twoich przyjaciół 
(po 3 dla każdego) ze zniżką 15% do 
wykorzystania na zakup jednego lub większej 
ilości produktów na zalando.pl, bez określonej 
minimalnej kwoty zamowienia, 
z maksymalną kwotą zamówienia: 1 000 zł.

Twój zestaw startowy

Kupony ważne są do dnia 12.07.2015 r. Każdy kupon można użyć tylko jeden raz. Wszystkie 
kupony są ważne tylko dla nowych klientów sklepu internetowego zalando.pl.

Książeczka „Twoje badanie opinii“.

Do podarowania innym:

25 kuponów dla Twoich przyjaciół ze zniżką 20% do wykorzystania na 
zrobienie pierwszych zakupów w sklepie internetowym Zalando (zniżka tylko 
dla nowych klientów). Rabat obowiązuje na zakup jednego lub większej ilości 
produktów na zalando.pl, bez określonej minimalnej kwoty zamowienia, 
z maksymalną kwotą zamówienia: 1 500 zł,

75 kuponów dla znajomych Twoich przyjaciół 
(po 3 dla każdego) ze zniżką 15% do 
wykorzystania na zakup jednego lub większej 
ilości produktów na zalando.pl, bez określonej 
minimalnej kwoty zamowienia, 
z maksymalną kwotą zamówienia: 1 000 zł.

Przewodnik projektu

Odpakuj i zrób zdjęcia

Wyraź swoją opinię

Zapoznaj się z zawartością:
Zacznij od rozpakowania swojego zestawu startowego – najlepiej w towarzystwie 
swoich przyjaciółek lub znajomych – i poznaj jego zawartość. Zapoznaj się 
z przewodnikiem projektu, w którym znajdziesz praktyczne informacje 
dotyczące robienia zakupów w sklepie internetowym Zalando.

Zrób zdjęcia:
Podziel się z nami momentem odpakowywania swojego zestawu, jeśli robisz to 
w towarzystwie przyjaciół czy znajomych – tym lepiej! Zrób zdjęcia i prześlij je 
do nas. Możesz to zrobić po zalogowaniu się na swój profi l „Moje trnd” 
w zakładce „Wyślij raport”.

Wypróbuj:
Wejdź na stronę Zalando, zarejestruj się, sprawdź nawigację strony, wyszukaj 
rzeczy, które Cię interesują. Sprawdź opcję „Dodaj do listy życzeń” i „Mój koszyk”. 
Wypróbuj możliwości i funkcje Zalando, a gdy będziesz gotowa złóż swoje 
pierwsze zamówienie wykorzystując kupon zniżkowy. 

Wyraź opinię:
Podziel się swoją opinią na temat robienia zakupów w sklepie internetowym 
Zalando, biorąc udział w trzech ankietach internetowych:

·  na początku projektu,

·  w jego trakcie,

·  oraz na końcu projektu.

Ankiety dostępne będą na Twoim profi lu na stronie internetowej trnd. 
Zaproszenie do wzięcia udziału w ankietach otrzymasz e-mailem. 
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Zapoznaj innych ze sklepem internetowym Zalando

Bądź idealną ambasadorką Zalando

Kiedy już osobiście przekonasz się o atrakcyjności oferty Zalando i wypróbujesz 
zakupy, pozwól Twoim przyjaciołom i znajomym również poznać wygodę 
robienia zakupów na zalando.pl. W tym celu możesz...

…    opowiedzieć swoim znajomym o oferowanej przez Zalando darmowej wysyłce 
i zwrocie, na ktory mają aż 100 dni.

…   podarować przyjaciołom 20% kupony zniżkowe, aby sami mogli zrobić zakupy 
na zalando.pl. Dodatkowo, podaruj im 3 kupony o wartości 15%, by mogli 
przekazać je swoim znajomym. 

W dalszej części przewodnika prezentujemy kilka ciekawych pomysłów 
i wskazówek, jak możesz przekazać kupony zniżkowe znajomym i przyjaciołom.

Po tym, jak zapoznałaś swoich przyjaciół i znajomych z ofertą sklepu Zalando, 
ważne jest, abyś poinformowała nas o tym. Po każdej takiej rozmowie napisz 
nam raport. Jesteśmy ciekawi, z iloma osobami rozmawiałaś, jakie były reakcje na 
otrzymane kupony, ich opinie i pytania na temat robienia zakupów internetowych 
na Zalando. Informacje przekazuj nam „na gorąco” poprzez wysłanie raportu. 

Wysyłanie raportu jest bardzo proste. Wejdź na stronę www.trnd.pl, zaloguj się 
na swoim profilu, kliknij ikonkę „wyślij raport” i napisz wiadomość.
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Pomóż nam dowiedzieć się więcej o Zalando

Przy pomocy książeczki, którą otrzymałaś wraz ze swoim zestawem, możesz 
przeprowadzić badanie opinii wśród 20 osób – przyjaciół, koleżanek lub 
znajomych z pracy – na temat sklepu internetowego Zalando. Przeprowadź 
badanie z osobami, z którym rozmawiałaś na temat zalando.pl i którym 
podarowałaś kupon zniżkowy. Im więcej opinii uda Ci się zebrać, tym więcej 
będziemy wiedzieć o zalando.pl.

5

Podczas całego projektu dzielimy się 
naszymi wrażeniami i doświadczeniami 
na temat robienia zakupów na zalando.pl 
na stronie i blogu projektu: 
www.trnd.pl/zalando

Czekamy na Twoje pytania
i propozycje tematów, które warto 
poruszyć. Kontakt trnd:
nash@trnd.pl



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.

Bądź otwarta
Biorąc udział w projektach trnd, bądźmy otwarte w rozmowach
z naszymi znajomymi i wprost komunikujmy, że jesteśmy w nie 
zaangażowane. 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.

Bądź szczera
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.

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

Wartości trnd

Zalando: 

Wygodne i bezpieczne 
zakupy online, wybór 

z 1500 marek, wysyłka 
i zwrot gratis, na który 

masz 100 dni!

Zdanie, którym warto podzielić 
się z innymi:



W projekcie zależy nam na tym, aby dotrzeć 
do naszych znajomych, którzy nie robią 
zakupów internetowych lub nie robili ich 
jeszcze na zalando.pl. Poniżej prezentujemy 
kilka przykładów na to, w jaki sposób możesz 
przekazać im kupony zniżkowe i jak zachęcić 
ich do wypróbowania zakupów internetowych 
na zalando.pl.

Wspólne zakupy 
Na pewno lubisz chodzić na zakupy w gronie przyjaciół 
lub znajomych. Kiedy wspólnie będziecie wybierać się na 
buszowanie miedzy wieszakami, zabierz ze sobą kupony 
zniżkowe Zalando. Jeżeli kilkugodzinne chodzenie zakończy 
się niepowodzeniem, zaproponuj, że następnym razem 
rozsiądziecie się wygodnie na kanapie z laptopem 
i przejrzycie szeroką ofertę, która oferuje zalando.pl.
 
Spotkanie na kawę lub lunch
Często spotykasz się ze swoimi znajomymi na kawę lub może 
lubicie zjeść wspólnie lunch? Włóż do swojej torebki kilka 
kuponów zniżkowych, a w czasie spotkania porusz temat 
zakupów internetowych. Tym osobom, które do tej pory 
podchodziły sceptycznie do zakupów online, zaproponuj kupon 
zniżkowy na zalando.pl! Alternatywa do zatłoczonych galerii 
z pewnością wyda się im kusząca. 

Pomysły na rozmowy 
i przekazanie kuponów

Fani zakupów w sklepach stacjonarnych
Na pewno masz przyjaciół, którzy preferują robić zakupy w centrach handlowych lub 
w butikach. Opowiedz im o wygodzie i bezpieczeństwie zakupów robionych w Internecie na 
zalando.pl. Koniecznie przekaż im informacje o korzyściach, takich jak darmowa wysyłka 
i darmowy zwrot, na który mają aż 100 dni! Razem z kuponem rabatowym mogą doświadczyć 
korzyści, które oferuje Zalando i przekonać się, że zakupy online to dobra zabawa!

Miłośnicy mody
Masz w swoim gronie znajomych, którzy kochają modę i zakupy? Są między nimi osoby, które 
słyszały już o sklepie internetowym Zalando, ale nigdy nie robiły tam zakupów? Podaruj im kupon 
podarunkowy, aby mogli przekonać się o bogatej ofercie marek dostępnych na Zalando. Poleć im 
również stronę „News & Style”, gdzie będą mogli znaleźć inspiracje na nowy sezon, zdjęcia mody 
ulicznej i zestawy prosto z wybiegów! Na pewno zainspirują ich trendy i nowości na zalando.pl!

UWAGA!
Pośród swoich przyjaciół i znajomych wybierz 25 osób, które nie robiły wcześniej zakupów na 
zalando.pl i podaruj im kupony upoważniające do 20% zniżki na pierwsze zakupy. Dodatkowo, 
każdemu z nich przekaż 3 kupony zniżkowe o wartości 15%, tym sposobem onie również będą 
mogli obdarować swoich znajomych kuponem uprawniającym do zrobienia zakupów ze zniżką 
w sklepie internetowym zalando.pl.



Zapoznaj się z przygotowaną listą najczęściej pojawiających się pytań odnośnie 
zakupów w sklepie internetowym Zalando. 

Jak mogę złożyć zamówienie?
Aby złożyć zamówienie należy wcześniej założyć konto na zalando.pl, włożyć wybrany  
produkt do wirtualnego koszyka, potwierdzić adres dostawy i metodę płatności, a następnie 
złożyć zamówienie.

Zamówienie można również złożyć przez telefon, ale wyłącznie jeśli:

·  jesteś zarejestrowany na Zalando,

· wybierzesz metodę płatności „za pobraniem”.

Czy mogę dokonać zmiany w zamówieniu?
Po złożeniu zamówienia nie można już wymienić produktu, jego koloru czy rozmiaru. Nie 
można również zmienić adresu dostawy, można jednak dokonać małych zmian, takich jak np. 
dodać numer mieszkania, poprawić literówkę w nazwie ulicy.
WAŻNE! Kupon zniżkowy może być wykorzystany tylko raz, w wypadku zwrotu lub wymiany 
nie będziesz mogła ponownie skorzystać z promocyjnej ceny.
 
Ile kosztuje wysyłka?
Wysyłka jest zawsze bezpłatna, przesyłka za pobraniem również. 

Ile trwa dostawa?
Od 3 do 5 dni roboczych.

Czy mogę zamówić zakup do Paczkomatu?
Nie, na razie możliwe są tylko przesyłki domowe.

Czy mogę wybrać dzień dostawy?
Nie, ale otrzymasz powiadomienie sms-em o przesyłce dzień przed dostawą.

Jak mogę zwrócić towar?
Każdy zwrot trzeba najpierw zarejestrować online, wystarczy zalogować się na konto 
użytkownika i wybrać zakładkę „Zwróć artykuł”. W tym momencie można wybrać dzień 
i orientacyjny czas odbioru paczki przez kuriera, a także podać numer konta na który ma być 
dokonany zwrot, jeśli korzystało się z opcji płatności za pobraniem. Do rachunku dołączona 
jest nalepka zwrotna, którą naklejamy na paczkę. Oznacza to, że nic nie trzeba drukować.

Najczęściej zadawane pytania 

Czy w wypadku zwrotu muszę gdzieś zanieść paczkę?
Nie, kurier odbiera paczkę osobiście.

Czy zwroty są darmowe?
Tak, zawsze niezależnie od przyczyny zwrot jest darmowy.

Ile mam czasu żeby zwrócić produkt?
Masz 100 dni na zwrot produktu. Produkt nie może być używany. 

Kiedy dostanę zwrot pieniędzy?
Zalando.pl ma 14 dni na zwrot pieniędzy, zwykle jednak trwa to około 5-6 dni roboczych.

Jak dokonany będzie zwrot?
Forma zwrotu pieniędzy zależy od metody płatności wybranej podczas składania zamówienia.
 
Czy mogę wymienić produkt na inny?
W Zalando wymiana towaru polega na zwrocie wybranego artykułu i złożeniu kolejnego 
zamówienia. Po sprawdzeniu zwrotu otrzymasz zwrot pieniędzy za produkt i wtedy możesz 
złożyć kolejne zamówienie.



Czy sądziłaś kiedyś, że sklep internetowy może być również 
prywatnym stylistą i doradzić w doborze stroju i dodatków? 
Jedna z nowych funkcji Zalando pomoże nam w wybraniu 
zestawu na każdą okazję!

Funkcja „Kup zestaw” ułatwi dobieranie do siebie artykułów 
tworząc idealnie zestawiony strój. Dodatkowo wyświetli 
produkty zamienne, tak abyśmy same mogły wybrać idealną dla 
nas stylizacje. Zalando odkrywa przed nami kolejne inspiracje, 
do wybranego artykułu oferuje kilka nowych, alternatywnych 
połączeń i zestawów.

W zakładce „News & Style znajdziemy propozycje zestawów, 
przygotowane zgodnie z aktualnymi trendami, na różne 
okazje – biznesowe i mniej formalne. Produkty są prezentowane 
w ramach różnych stylizacji, zachęcając do tworzenia 
indywidualnych stylów na bazie konkretnego elementu stroju.
W sekcji „Streetstyle” zainspirują nas wyselekcjonowane zdjęcia 
z ulic modowych stolic, a dzięki opcji „kup zestaw” za pomocą 
kilku kliknięć możemy wyglądać tak, jak jedna ze znanych 
blogerek modowych na nich przedstawiona. 

Nowe funkcje dostępne na Zalando obsłużą Cię lepiej niż 
najlepszy asystent luksusowego sklepu. Z takim wachlarzem 
możliwości masz pewność, że Twoje zakupy będą zawsze 
udane.

Widok 360 °: Wybrane produkty możesz oglądać w widoku 360 °. 
Pozwala to na jeszcze dokładniejsze obejrzenie produktu, który 
Cię interesuje.

Kup zestaw: funkcja, która umożliwia kupno kompletnego 
zestawu i wyszukania produktów zamiennych. Możemy 
zainspirować się przykładowymi zestawami lub za pomocą paru 
kliknięć kupić cały strój, od stóp do głów. 

„Twoje Zalando": sekcja zawiera specjalnie wyselekcjonowane 
dla Ciebie produkty i marki. Nowości od ulubionej marki lub też 
alternatywny model ostatnio kupionej pary butów – a wszystko 
dostosowane do Twoich potrzeb.

Śledzenie przesyłki: Korzystając z opcji śledzenia przesyłki na 
stronie FedEx, 24 godziny na dobę możesz sprawdzać gdzie 
aktualnie znajduje się Twoja paczka.

Ułatwienia w sklepie 
Zalando.pl

Skompletuj swój własny 
zestaw z pomocą Zalando!
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Istotne fakty.

Zalando to:

Bogata oferta ponad 1 500 marek i 150 000 produktów.

Przesyłka i zwrot gratis.

100-dniowe prawo zwrotu produktów niezależnie od przyczyny.

Bezpieczne metody płatności.

Bezpłatna infolinia.

Łatwość obsługi strony internetowej.

Nowoczesne funkcje ułatwiające zakupy online.

Różnorodność inspiracji modowych.

Nowoczesne funkcje ułatwiające zakupy online.

Różnorodność inspiracji modowych.



www.trnd.pl/zalando
trnd kontakt: nash@trnd.pl

© 2015 trnd Central Eastern Europe Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce.


