
Lindex innleder samarbeid med Zalando
Lindex fortsetter sin digitale ekspansjon og innleder samarbeid med Zalando. Det svenske moteselskapet og Europas ledende online-
plattform for mote og livsstil deler et viktig felles grunnlag – et sterkt kundefokus og høye ambisjoner når det kommer til bærekraft.

«Vi ser fram imot et samarbeid med Zalando, en svært kundefokusert plattform med økt fokus på bærekraft. Kunden betyr alt for oss i Lindex, og vi ser
frem til å møte nåværende og nye kunder og tilby dem de fantastiske produktene til Lindex», sier Sophie Ready, Head of 3rd Party E-commerce i Lindex.

På starten av denne sommeren kommer produkter innenfor alle forretningsområdene til Lindex – dameklær, barneklær og undertøy – til å bli tilgjengelige på
Zalando. Lindex har som mål å styrke posisjonen sin som et sterkt globalt motevaremerke ytterligere, og dette samarbeidet er en videreføring av
moteselskapets digitale ekspansjon.

Med over 29 millioner kunder i mer enn 17 land er Zalando Europas ledende online-plattform for mote og livsstil. Selskapet kunngjorde nylig sin nye strategi
for bærekraft med en visjon om å bli en bærekraftig moteplattform med en positiv effekt på mennesker og planeten.

«Vi er svært fornøyd med det nye samarbeidet vårt med Lindex. Lindex er et populært varemerke innen både dame- og barnemote med et sterkt fokus på
mangfold og bærekraft. Dette går hånd i hånd med den økende etterspørselen etter skandinavisk mote på plattformen vår og vårt økende fokus når det
gjelder bærekraft. Lindex er derfor et flott tillegg til det vi tilbyr, som gjør at vi kan ta nok et steg mot å bli utgangspunktet for mote og livsstil i Europa»,
sier Kenneth Melchior, Director of Northern Europe at Zalando.
 

For mer informasjon, kontakt:
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Customer Experience Manager Norge
Mobil: 99 51 43 53
E-mail: nina.haugen@lindex.com

Lindex er en av Europas ledende motekjeder, med rundt 460 butikker i 18 land og salg online. Lindex tilbyr inspirerende og prisgunstig mote til den
moteinteresserte og bevisste kvinnen. Sortimentet inneholder flere ulike konsepter innen damemote, barnemote, undertøy og kosmetikk. Lindex vokser,
både i egne kanaler og sammen med globale moteplattformer. Lindex bærekraftsløfte er å gjøre en forskjell for fremtidige generasjoner ved å styrke kvinner,
respektere planeten og sikre menneskerettighetene. Lindex er et heleid datterselskap av STOCKMANN plc. Mer informasjon på http://www.lindex.com/no/ 


