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Van fashion start-up tot e-tailer
die de fashion e-commerce
herdefinieert
Zalando is het meest toonaangevende online modeplatform van Europa. Het bedrijf werd
in 2008 opgericht om schoenen online te verkopen, maar het kende een snelle groei.
In amper zeven jaar tijd bereikte het een jaaromzet van bijna 3,6 miljard euro. Vandaag
levert Zalando de meest uiteenlopende modeartikelen – van schoenen tot kleding en van
accessoires tot sportkledij – aan miljoenen klanten verspreid over 15 Europese landen.
Als ambitieuze speler in een groeiende e-commercesector schuilt het succes van Zalando
sinds het prille begin in innovatie en snelle implementatie van nieuwe technologieën.
De online retailer heeft in Goodman een al even ambitieuze vastgoedpartner gevonden
die sterk gelooft in de toekomst van e-commerce. Een partner die als een van de weinige
ontwikkelaars van meet af aan op de e-commercekar is gesprongen en een uitgebreide
expertise heeft opgebouwd in het ontwerp en de ontwikkeling van e-commercevastgoed.

De uitdaging

In online retail hangt de
klantentevredenheid af van een
uitgebreid productassortiment,
korte leveringstijden en
een snelle verwerking van
terugzendingen.

Een doeltreffend logistiek netwerk is voor Zalando dan ook een onmiskenbaar competitief
voordeel. Het bedrijf heeft zich altijd geconcentreerd op de ontwikkeling en optimalisering
van zijn logistieke centra om de kosten te drukken en de snelheid te verhogen waarmee
het de bestellingen van de klant voorbereidt en levert.
Zalando stelt dan ook duidelijke eisen voor zijn logistieke sites, zoals:
++ Dichtbij nationale en internationale stedelijke gebieden;
++ Omgeven door een solide transportinfrastructuur voor korte leveringstijden binnen
Europa;
++ Een faciliteit afgestemd op e-commercetransacties, waaronder verwerkingspunten voor
terugzendingen en grote kantoor- en sociale ruimtes voor het groot aantal werknemers;
++ Een constructie die een snelle groei van het bedrijf meteen en adequaat kan
ondersteunen, evenals seizoenspieken van de transacties kan opvangen.

De oplossing van Goodman

De doorslaggevende factor
voor de samenwerking op
lange termijn tussen Zalando
en Goodman was van in het
begin duidelijk: Goodman
had reeds een uitgebreide
ervaring in de ontwikkeling van
e-commercevastgoed en kon
zo Zalando in zijn begindagen
ondersteunen en begeleiden
bij de uitbouw van zijn logistiek
netwerk.

De jaren nadien werkten Zalando en Goodman samen aan drie grote projecten in
Duitsland. Telkens weer stemde Goodman het vastgoedontwerp af op de evoluerende
noden en steeds efficiëntere processen van zijn klant.
++ Goed gelegen locaties, zowel vanuit strategisch oogpunt als wat de
transportgeografie betreft, in de onmiddellijke nabijheid van grote stedelijke
gebieden om de rechtstreekse toegang tot de klant te garanderen.
++ Uitstekende toegang tot internationale markten.
++ Specifiek vastgoedontwerp:
- Gebruik van orderpickingtorens en grote mezzanines voor een doeltreffende
verwerking van binnenkomende en uitgaande producten.
- Dankzij de verschillende hoogtes van de hal in het nieuwste logistiek centrum in
Lahr verlopen de processen optimaal en worden de bestellingen snel behandeld.
- Een warmtepomp op gas op het dak van het logistiek gebouw (in Lahr) drukt de
verwarmings- en airconditioningkosten aanzienlijk.
- Vensterrijen op de mezzanine verzekeren een optimaal gebruik van het daglicht.

Enkele opvallende cijfers

De website van Zalando wordt
elke maand meer dan

165 MILJOEN KEER
BEZOCHT!

Zalando levert aan ongeveer

20 MILJOEN
ACTIEVE KLANTEN
in 15 Europese markten
Zalando stelt ongeveer

12.000 MENSEN
te werk over heel Europa
De webshop biedt keuze
uit meer dan 200.000
PRODUCTEN van

meer dan 1.500 merken

Aantal geplaatste bestellingen
in 2016:

70 MILJOEN

Het kloppend hart van een
succesvol e-commercebedrijf:
een netwerk van 3 gebouwen en
390.000 m² logistieke ruimte
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Goodman is goed op weg om meer dan 2 miljoen m² te leveren aan de
e-commercesector in Europa.
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“ Door de jaren heen hebben we heel nauw
samengewerkt met Zalando, aangezien
we dezelfde ambitie nastreefden: logistiek
e-commercevastgoed ontwerpen en
bouwen dat Zalando zou helpen om
nog beter, sneller en kostenefficiënter te
leveren aan zijn klanten. Al die jaren bleven
we ons dezelfde vraag stellen: wat kunnen
we nog meer doen om dit proces nog
efficiënter te maken? E-commerce is een
sector die voortdurend evolueert en waarin
iedereen al doende leert. Daarom zijn
we ervan overtuigd dat het van cruciaal
belang is om alles in vraag te blijven stellen
en te innoveren.”

Nürnberg
Jordan Corynen,
Regiodirecteur bij Goodman voor Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland

gart
München

Het resultaat

Het geïntegreerde businessmodel “bezitten + ontwikkelen + beheren” van Goodman
was de perfecte basis voor de ontwikkeling van het logistiek netwerk van Zalando.
De knowhow in de specifieke vereisten van e-commercevastgoed van Goodman en
zijn benadering van vastgoedmanagement gebaseerd op langetermijnpartnerschappen
maken dat Zalando in Goodman door de jaren heen een betrouwbare partner heeft
gevonden.
Met zijn snelle en betrouwbare levering en terugzending van goederen blijft Zalando
zijn klanten een uitmuntende dienstverlening bieden en blijft het bedrijf de concurrentie
steeds een stapje voor.
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Global property experts in logistics+business space
Goodman is een wereldwijde geïntegreerde vastgoedgroep die (logistieke) bedrijfsruimte bezit, ontwikkelt en beheert. We hebben
uitgebreide ontwikkelingsplannen voor flexibele en functionele logistieke ruimte in heel Europa. Ons geïntegreerd klantenserviceaanbod
staat centraal bij alles wat we doen. Doordat we samenwerken met onze klanten in elke fase van een project, begrijpen we hun noden
door en door. Wat op zijn beurt resulteert in samenwerkingen op lange termijn en creatieve oplossingen.
Dit document werd louter ter informatie opgesteld door de Goodman Group. Hoewel het document met de grootste zorg werd opgesteld, wordt de
nauwkeurigheid ervan niet gegarandeerd. De afbeeldingen die in dit document gebruikt worden, dienen louter ter visualisering van de ontwikkelingsconcepten. Bovendien dient u zelf onafhankelijk advies in te winnen voor u beslissingen neemt over een product en/of eigendom waarnaar dit document
verwijst.

