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ZALANDO OG INGRAM MICRO ÅBNER OFFICIELT DET
FØRSTE DISTRIBUTIONSCENTER I NORDEN
Stockholm, 24. januar, 2019 // I dag indvier Zalando, Europas førende onlineplatform for
mode og livsstil, og deres partner Ingram Micro officielt det nye distributionscenter i
Brunna i nærheden af Stockholm i Sverige. Det nye nordiske distributionscenter er
udstyret med den mest avancerede automatiseringsteknologi i Zalandos portefølje.
Takket være dets strategiske geografiske beliggenhed gør lageret det muligt at
halvere leveringstiderne for kunderne i Norden.
Med nye automatiseringsløsninger tilstræber Zalando at øge effektiviteten for at opfylde
virksomhedens opstillede vækstmål samt supplere og understøtte medarbejdernes manuelle
arbejde. Automatiseringen på det nordiske lager er fokuseret på udadgående processer,
som giver kunderne de fleste fordele. Automatiseringssystemet tilpasses problemfrit til
skiftende lagerprofiler, efterspørgsel og spidsbelastninger, så medarbejdernes effektivitet og
ergonomi forbedres.
“Zalando tror på at kombinere topmoderne automatiseringsløsninger og passionerede
medarbejdere. Vi anvender automatiseringsteknologier for at lette medarbejdernes
arbejdsbyrde ved at fritage dem for monotone og ikke-ergonomiske opgaver. Samtidig øger
vi effektiviteten. Bedre og hurtigere lagerdrift giver os mulighed for at behandle ordrer endnu
hurtigere, og vores kunder vil få kortere leveringstider,” udtaler dr. Jan Bartels, VP Customer
Fulfillment and Logistics hos Zalando.
Omkring 50 GreyOrange-butlere, som er avancerede autonome mobile robotter, der
anvender "goods-to-person"-robotteknologi, supplerer det manuelle arbejde, som de ca. 500
medarbejdere udfører på stedet. Størrelsen på det nordiske lager i nærheden af Stockholm
er ca. 30.000 kvadratmeter, hvilket ca. svarer til tre fodboldbaner.
“Hos Ingram Micro, der er den globalt førende virksomhed inden for logistik,
forretningsfacilitering og livscyklushåndtering for enheder, er vi stolte af vores partnerskab
med Zalando, den førende aktør inden for mode-e-handel i Europa. Vi er glade for at være
en del af det, der sandsynligvis vil være en af de største logistiske opgaver i Norden. At
opbygge en stor organisation med en stærk kultur, der beskæftiger omkring 500
medarbejdere fra mange forskellige nationaliteter, er udviklende og tilfredsstillende,” udtaler
Joakim Samuelsson, nordisk direktør for Commerce & Lifecycle Services hos Ingram Micro.
Placeringen i nærheden af Stockholm er primært valgt på grund af dens avancerede
infrastruktur og strategiske position, som gør den ideel til servicering af forbrugerne i
Norden. Lokaliteten har desuden det fulde potentiale for levering til de nordiske hovedstæder
og levering på samme dag i Stockholm.
”Norden har været en af de hurtigst voksende regioner for Zalando, og vi ønsker at øge
vores vækst, både hvad angår indtægter og aktive kunder. For at gøre dette er vi nødt til at
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komme tættere på kunderne i Norden. At forkorte leveringstiderne ved at åbne et
satellitlager i Sverige samt at tilbyde et stærkt nordisk sortiment er afgørende elementer
fremadrettet,” udtaler Kenneth Melchior, direktør for Nordeuropa hos Zalando.
Zalando og Ingram Micro er glade for at indvie distributionscenteret i Brunna med tanke på
det fremragende samarbejde med regionen og kommunen Upplands Bro.
Yderligere oplysninger om logistikken hos Zalando er tilgængelige her.
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Om Zalando
Zalando er Europas førende online platform inden for sko og modetøj til damer, herrer og børn. Vi tilbyder vores kunder en
bekvem shoppeoplevelse med et omfattende udvalg med alt inden for mode, uanset om det er sko, tøj eller accessories.
Levering og retur er gratis. Vores sortiment byder på næsten 2.000 internationale brands, lige fra populære globale brands, til
high street og lokale brands samt vores helt egne private label produkter. Med et særligt regionalt fokus på samtlige af vores 17
europæiske markeder, kan vi imødekomme vores kunders regionale præferencer i Belgien, Danmark, Finland, Frankrig,
Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland samt Østrig.
Takket være vores fem centralt placerede logistikcentre, kan vi hurtigt og effektivt levere levere til vores kunder i hele Europa
med støtte fra vores lagre i Norditalien, Frankrig og Sverige, der fokuserer på lokale kundebehov. Vi tror på at skabe særlig
værdi for vores kunder ved at have et moderigtigt fokus såvel operativt som teknologisk.

Om Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services
Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services leverer forsyningskædeløsninger, der forbinder udbud og efterspørgsel. Vores
løsninger skaber vækst på tværs af markederne for handel, teknologi og mobilitet – fra distribution på tværs af grænser til
dropshipping og håndtering af returvarer, disponering af it-aktiver og mere endnu. Få mere at vide på
www.ingrammicroservices.com

Om Ingram Micro AB
Ingram Micro hjælper virksomhederne med at Realize the Promise of Technology™. De leverer et komplet spektrum af globale
teknologi- og forsyningskædetjenester til virksomheder i hele Norden. Dybtgående ekspertise inden for teknologiløsninger,
mobilitet, cloud og forsyningskædeløsninger giver forretningspartnere mulighed for at operere effektivt og succesfuldt på de
markeder, de servicerer. Se mere på www.ingrammicro.se
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