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Zalando ja Sephora yhdistävät voimansa luodakseen 

vertaansa vailla olevan, ylellisen kauneuskokemuksen 

eurooppalaisille asiakkaille  
  

● Sephorasta tulee Zalandon ylellisen kauneuden strateginen kumppani   

● Sephora tuo yli 300 maineikasta ja eksklusiivista brändiä Zalandolle nostaen 

kauneustarjontaa miljoonille Zalandon asiakkaille  

● Läpimurtoyhteistyö yhdistää kauneuden ja muodin vastatakseen asiakkaiden 

lifestyle-shoppailun odotuksiin  

● Kumppanuus alkaa Saksassa vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä, ja se 

laajenee muihin Euroopan maihin vuodesta 2022 alkaen 

 

 
 

BERLIINI / NEUILLY SUR SEINE, KESÄKUU 22, 2021 // Zalando, Euroopan johtava muodin ja 

lifestylen verkkoalusta ja Sephora, maailman johtava monikanavainen, maineikas kauneudenhoidon 

vähittäiskauppa tiedottavat tänään strategisen kumppanuuden solmimisesta. Tavoitteena on luoda 

ylellinen kauneusalusta verkossa miljoonille Zalandon asiakkaille ja uudistaa kauneustuotteiden 

ostaminen verkossa.  

 

Kumppanuus yhdistää Zalandon vertaansa vailla olevan asiakaskokemuksen ja syvän verkkokauppa-

asiantuntemuksen Sephoran huolellisesti kuratoituun tuhansien jännittävien kauneustuotteiden 

valikoimaan yli 300 ylelliseltä ja eksklusiiviselta brändiltä, sekä kauneusasiantuntemukseen ja 

markkinointitehoon. Kumppanuus alkaa Saksassa vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä ja laajenee 

muille Zalando-markkinoille vuonna 2022.  

  

Sephoralla on toimintaa 35 maassa ja maailmanlaajuisesti 2 000 myymälää, joista yli 1 000 on 

Euroopassa. Sephora on kauneudenhoitoalan tunnetuin globaali innovaattori uranuurtavalla 
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brändikuratoinnilla, kehittyvillä kategorioilla ja laajalla kauneudenhoidon faniyhteisöllään. Zalando 

tarjoaa laajimman yli 4 000 rakastetun muoti- ja lifestylebrändin valikoiman 42 miljoonalle aktiiviselle 

asiakkaalle 20:llä markkinalla läpi Euroopan, unoihtamatta poikkeuksellista toimitus-, maksu- ja 

palautusmukavuutta. Sephora ja Zalando luovat yhdessä uuden, innovatiivisen ylellisten 

kauneudenhoitotuotteiden verkkokokemuksen miljoonille Zalandon asiakkaille yhdistämällä Sephoran 

kuratoidun, maineikkaan kauneudenhoitovalikoiman Zalandon alustaan.   

  

David Schneider, Zalandon Co-CEO, kommentoi: “Kauneus edustaa valtavaa ja jännittävää 

mahdollisuutta meille, sillä kauneudenhoidon verkkomarkkinat ovat edelleen suurelta osin 

hyödyntämättä Euroopassa. Muodin ja lifestylen yhden pysähdyksen kohteena haluamme mahdollistaa 

ja inspiroida Zalandon asiakkaita löytämään täydellisen muoti- ja kauneusvalikoiman yhdestä paikasta 

ja antaa samalla brändikumppaneillemme alustan digitaaliseen menestykseen. Kumppanuutemme 

monien kauneudenhoitofanien ykkösvalinnan Sephoran kanssa lisää kauneudenhoidon tarjontaa 

asiakkaillemme; he voivat ostaa kysytyimpiä ja eksklusiivisimpia brändejä nauttien samalla Zalandon 

loistavasta asiakaskokemuksesta ja mukavuudesta.”  

  

Martin Brok, Sephoran President & CEO, lisää: “Viisikymmentä vuotta ensimmäisen myymälänsä 

avaamisen jälkeen Sephora jälleen sekoittaa ylellisen kauneuden pakkaa yhdistämällä voimansa 

Zalandon kanssa luodakseen verkkoon äärimmäisen hienon kauneudenhoitoalustan Zalandon 42 

miljoonalle aktiiviselle asiakkaalle. Tämä kumppanuus kuvastaa kunnianhimoamme innovoida 

jatkuvasti ilahduttaaksemme asiakkaitamme paremmin kuin kukaan muu. Zalando, joka on nykyään 

menestynein verkkomuodin alusta, on meille ihanteellinen kumppani asiakkaiden inspiroimisen 

jatkamiseksi. Yhdistämällä muodin, asusteet ja ylellisen kauneuden saman katon alle, tarjoamme 

asiakkaille parhaan alustan “näyttää ja tuntea olonsa upeaksi” ainutlaatuisen laadukkaassa 

ympäristössä. Tämä kumppanuus on avainaskel Euroopan kasvustrategiassamme, ja se kuvaa 

visiotamme kauneuden ja vähittäiskaupan tulevaisuudesta”.    

  

Liittyessään Zalandon kumppanuusohjelmaan Sephora on Zalandon ylellisen 

kauneudenhoitotuotevalikoiman strateginen kumppani kaikissa Euroopan maissa, joissa kumppanuus 

on voimassa. Pitkäaikainen kumppanuus heijastaa molemminpuolista intohimoa innovaatioon ja 

uraauurtavan asiakaskokemuksen tarjoamiseen. Molemmat yritykset jakavat samanlaiset arvot liittyen 

kestävään kehitykseen, monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen. Sekä Zalando että Sephora ovat 

tehneet konkreettisia, pitkäaikaisia sitoumuksia kestävämpään valikoimaan, ympäristöjalanjäljen 

pienentämiseen toiminnoissa sekä inklusiivisen kokemuksen tarjoamiseen asiakkaille.    

  

TIETOA ZALANDOSTA 

Zalando (https://corporate.zalando.com) on Euroopan johtava muodin ja lifestyle-tuotteiden 

verkkokauppa ja verkkokauppa-alusta. Berliinissä vuonna 2008 perustettu Zalando tarjoaa muotia 

päästä varpaisiin noin 42 miljoonalle aktiiviselle asiakkaalle 20 markkina-alueella. Valikoimiimme 

kuuluu vaatteita, kenkiä, asusteita ja kosmetiikkaa. Merkkivalikoimaamme lukeutuvat sekä 

kansainvälisesti tunnetut nimet että paikalliset brändit. Zalandon verkkokauppa on kohtaamispaikka 

inspiraatiolle, innovaatiolle ja vuorovaikutukselle. Euroopan muodikkaimpana teknologiayhtiönä 

Zalando pyrkii kehittämään digitaalisia ratkaisuja tarjotakseen kokonaisvaltaisen muotielämyksen 

asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen sekä kaikille niille, jotka ovat muovaamassa Zalandon tarinaa. 

Tavoitteenamme on toimia muodin lähtöpisteenä ja kestävänä alustana, jolla on positiivinen 

nettovaikutus ihmisille ja maapallolle. 

 

ABOUT SEPHORA  

Sephora is the world’s most loved beauty community, offering a unique retail experience for passionate 

clients and innovative beauty brands, encouraging them to be fearless in their creatívity and self-

expression. Since its debut in France almost 50 years ago, Sephora has been a leader in global prestige 

https://corporate.zalando.com/
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omni-retail, inspiring clients to explore a universe of beauty and wellness with an ever-changing array 

of carefully curated brand partners, from classic selective brands to exclusive independent ones, and 

the critically acclaimed Sephora Collection. Owned by LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, the world’s 

leading luxury goods group, Sephora’s excellence, innovation, and entrepreneurial spirit have made it 

an omnichannel beauty trailblazer in 35 countries.   

  

CONTACT ZALANDO 

Anne Vibe Hansen 

+49 0172 40 27 160 

anne.vibe.hansen@zalando.dk 

 


