
zalando

M odewebwinkel Zalando blijft groeien. In Nederland steeg de omzet

van het Duitse bedrijf met 25 procent. Waarom is dit bedrijf zo

succesvol?

Na de positieve winstwaarschuwing van enkele weken geleden, volgden donderdag de harde

cijfers. (https://corporate.zalando.com/en/newsroom) Zalando behaalde in het tweede kwartaal

van 2016 een omzet van 916 miljoen. Dat is een stijging van 25 procent.

Daarmee neemt het groeipercentage wel af; in dezelfde periode vorig jaar bedroeg de omzet nog

34,1 procent, maar de cijfers blijven indrukwekkend in een kwakkelende retailsector.

Het bedrijf houdt een nettowinst van 50,9 miljoen euro aan over; een verdubbeling ten opzichte van

een jaar geleden.

Waarom is de Duitse webshop zo succesvol? Retaildeskundige Cor Molenaar noemt vijf punten:

ZZaallaannddoo  kkeenntt  zziijjnn  kkllaanntteenn
‘In de moderetail draait alles om de manier waarop je klanten benadert. In tegenstelling tot
veel fysieke winkels heeft Zalando de gegevens van iedereen die een keer iets heeft besteld.
Vervolgens zijn ze heel goed in de directe benadering van die klanten door ze specifieke
producten aan te bieden. Andere goede voorbeelden zijn bijvoorbeeld Zara en H&M. Anderen
hebben het nakijken.’
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‘Zalando heeft zich in korte tijd op de kaart gezet door grote en agressieve reclamecampagnes.
Ook op sociale media zijn ze erg sterk. Naamsbekendheid en vindbaarheid zijn cruciaal op
internet.’

GGooeeddee  vveerrhhoouuddiinngg  pprriijjss//kkwwaalliitteeiitt
‘Zalando kan de producten tegen een sterke prijs aanbieden. Dat komt ten eerste omdat ze de
producten rechtstreeks aan de klant verkopen. Ze hebben de marge van de tussenpersoon
weggesneden. Het is naast thuisbezorger zelf een modewinkel geworden.
Een andere besparing zit hem in de schaalgrootte. Zalando heeft grote centra in Duitsland en
Italië en kunnen producten voor betere prijs aanbieden dan bijvoorbeeld bol.com. Er komt een
moment dat ook bol.com naar het buitenland zal moeten gaan om te kunnen overleven.’

3. 

DDiivveerrss  eenn  fflluuccttuueerreenndd  aaaannbboodd
‘Zalando heeft een beperkt aanbod aan artikelen van een bepaalde collectie. Is het jurkje
uitverkocht? Dan is er wel weer een nieuwere uit een volgende collectie. Ze blijven zo niet
zitten met een collectie van vorig jaar wat vaak bij de klassieke retail gebeurt. Dat scheelt flink
aan afschrijvingen.’

4. 

SSeerrvviiccee
‘Zalando maakt het makkelijk om producten weer terug te sturen. Dat vinden consumenten
fijn. Een goede service is belangrijk. Wehkamp gaat de concurrentie aan door op de dag van
bestelling te bezorgen (same day delivery), maar het belang van snelheid wordt nog wel eens
overschat. Klanten vinden de prijs-kwaliteit en een breed en divers aanbod veel belangrijker
dan snelheid. Zalando investeert ook in snelheid, maar de basis van hun succes zit hem in het
brede aanbod, scherpe prijzen en de directe benadering van de klant.’

5. 

advertentie

advertorial

Een eeuw Limburgse biertraditie

Al een eeuw staat in het Noord-Limburgse vestingdorp Arcen een kleine brouwerij. Met innovatiekracht
brengen de brouwers van de Hertog Jan Brouwerij hun passie voor Limburgs bier in de praktijk.

Arcen ligt ten noorden van Venlo, stroomafwaarts aan de Maasoever. Bekender nog dan het vestingdorpje
is zijn beroemdste inwoner, Hertog Jan.

Lees verder »
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