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Zalando stawia na Polskę. – Postrzegamy Polskę jako bardzo istotny rynek. Głównie ze
względu na jego potencjał – tempo wzrostu wartości e-commerce w Polsce jest jedne z
największych w Europie – mówi Jan Bartels, VP Custumer Fulfillment & Logistics w
Zalando. Niemiecki gigant działający w sektorze handlu internetowego myśli o nowych
inwestycjach, ale obawia się problemów z dostępem do pracowników. Dostawy Zalando
Beauty na razie realizowane są tylko z centrum logistycznego w Niemczech.
Zalando jest obecne w Polsce już od kilku lat. Jak ważny dla firmy jest ten rynek?
Zalando rozwija się tu w bardzo szybkim tempie. Mamy także bardzo dobre doświadczenia, jeśli
chodzi o funkcjonowanie naszego centrum logistycznego w Szczecinie. Ostatnio uruchomiliśmy
kolejny tego typu projekt w Głuchowie. O tym, że poważnie podchodzimy do rozwoju biznesu w
Polsce świadczy fakt, że zbudowaliśmy tu nowy obiekt. Pozwoli on m.in. na wprowadzenie usług typu
one day delivery do Warszawy. Tworzenie usług o jak najwyższej jakości to nasza główna strategia.
Dlatego dziś posiadamy centra logistyczne w pięciu krajach, dzięki którym możemy funkcjonować w
17 państwach Europy.
Jak wygląda model logistyczny Zalando? Które kraje obsługują polskie magazyny?
Centrum logistyczne w Szczecinie obsługuje kraje skandynawskie, Niemcy i Polskę. Centrum

logistyczne w Głuchowie skoncentruje się na Polsce. Nasze operacje prowadzimy jednak w całej
Europie, dlatego z każdego z nich możemy realizować dostawy do każdego kraju na kontynencie.
Traktujecie Polskę jako hub logistyczny?
Tak, poza tym jest to dla nas bardzo ważny rynek pod względem sprzedażowym. Co do logistyki –
patrzymy na naszą sieć jak na jedną całość. Dlatego staramy się ją tak przygotować, by maksymalnie
zwiększyć jej możliwości przy jak najniższych kosztach.
Robimy wszystko, by minimalizować odległości między naszymi centrami logistycznymi. To ważne
zarówno dla kosztów transportu, jak i dostępu towarów dla naszych klientów. Przykładowo, okolice
Łodzi, czyli lokalizacja naszego drugiego centrum logistycznego, otworzyła nam możliwość realizacji
tanich dostaw, czy to do Łodzi, czy Warszawy, ale jednocześnie – w skali Europy – znajduje się
całkiem blisko Szczecina.
Szykujecie kolejne magazyny?
Nigdy nie zatrzymujemy się z inwestycjami. Nasza sieć cały czas się rozwija. Ostatnio zadaszaliśmy
nowe centrum logistyczne we Włoszech i zawiesiliśmy wiechę na centrum Zalando Lounge w
Olsztynku.
Wspominał pan o usługach „same-day-delivery” z Głuchowa. Nie będzie kolejnych
magazynów typu SBU dedykowanych Warszawie?
Otwieranie zbyt dużej liczby małych placówek nie ma żadnego sensu dla Zalando. Nasi klienci
charakteryzują się szerokimi zainteresowaniami, jeśli chodzi o asortyment. Jeśli chcemy zapewnić im
niemal nielimitowany wybór, potrzebujemy do tego wielkich centrów logistycznych.
Jeśli budowalibyśmy SBU blisko metropolii, to w takim centrum logistycznym moglibyśmy
zaoferować 10-25 tys. kolekcji. W takim obiekcie, jak tym otwartym w Głuchowie, będzie ich 150 tys.
W marcu w Polsce weszły w życie przepisy o zakazie handlu w niedziele. Czy to dla was
dobra wiadomość?
Klienci Zalando lubią robić zakupy przez cały tydzień, nie tylko w niedziele. Do tej pory nie
zauważyliśmy znaczących zmian w sprzedaży, wynikających z nowego prawa. Jest na to jeszcze za
wcześnie, a wzrost przychodów i tak cały czas notujemy. Rośniemy szybciej niż inne firmy i jesteśmy
z tego powodu bardzo zadowoleni.
Cały czas głośno mówi się o wejściu do Polski na pełną skalę innych, wielkich firm
działających na rynku e-commerce. Boicie się takiego scenariusza?
Jeśli chodzi o sprzedaż, absolutnie nie. Nasza oferta jest unikalna. Koncentrujemy się na modzie,
mamy świeży asortyment, charakterystyczny styl i niemal nielimitowaną liczbę towarów. Konsument
może kupować u nas cały czas i nie boimy się, że ktoś go nam zabierze.
Jeśli chodzi o logistykę na wybór danej lokalizacji wpływa całe mnóstwo czynników. To m.in.
infrastruktura, potencjał rynku, układ drogowy, relacje z władzami całego kraju jak i lokalnymi,
stawki rynkowe za powierzchnie magazynowe. Konkurencja w tym kontekście nie ma nic do rzeczy.
Jedyna rzecz, na którą ma wpływ, to dostęp do siły roboczej. Mimo to nie obawiamy się, że ktoś
„podbierze” nam pracowników.

W Polsce cały czas notowane są spadki liczby bezrobotnych. Jak zamierzacie przyciągnąć
pracowników, np. do centrum w Głuchowie?
Łącznie chcemy tu zatrudnić 1000 osób. Zanim jednak zaczęliśmy proces budowlany, dokładnie
przeanalizowaliśmy rynek. Jest on bardzo interesujący, jeśli chodzi o dostęp do siły roboczej.
Możemy ściągnąć ludzi z Łodzi, mamy także olbrzymi potencjał z okolicznych miejscowości. Ważne
jest to, że pracownicy w Polsce są wykształceni, dzięki czemu mogą zajmować średni i wyższy
szczebel w hierarchii.
Pójdziecie śladem Amazona i przygotujecie benefity, jak np. darmowy dojazd do pracy?
Jesteśmy gotowi na różne pomysły. Cały czas rozmawiamy z lokalnymi urzędami co do np.
wzmocnienia transportu publicznego.
Siła robocza może być problemem, jeśli zdecydujecie się na kolejny magazyn w Polsce…
Dostęp do siły roboczej jest decydujący przy wyborze lokalizacji. Dlatego rozrzucamy naszą sieć
logistyczną po całej Europie.
Niedawno Zalando uruchomiło całkiem nowy biznes – Zalando Beauty. Obecnie jest on
dostępny wyłącznie dla klientów z Niemiec. Czy wykorzystacie do tego magazyn w Polsce?
Czy oferta Zalando Beauty pojawi się w Polsce?
Dostawy Zalando Beauty realizowane są z jednego centrum logistycznego na terenie Niemiec.
Dopiero wraz z rozwojem tego konceptu przeanalizujemy, czy konieczne będą zmiany. Póki co jest na
to za wcześnie. Logistyka perfum wymaga m.in. spełnienia określonych norm przeciwpożarowych, w
tym m.in. rozszerzenia wyposażenia centrów. Co do zasady polskie centra logistyczne mają taką
możliwość – konieczne będą jednak inwestycje w sprzęt przeciwpożarowy.
Czy widzi pan, jeśli chodzi o przyszłość firmy na terenie Polski, jakieś zagrożenia?
Dla mnie najważniejsza będzie sytuacja na rynku pracy. Dziś nikt nie wie, jak to będzie wyglądało za
5 czy 10 lat, ale bez dostępu do pracowników nie ma mowy o nowych inwestycjach. Ważne są m.in.
regulacje z zakresu prawa pracy, jak również możliwość zatrudniania pracowników tymczasowych.
Przyszłość na pewno będzie wymagająca, ale cały czas obserwujemy, co się dzieje i staramy się do
tego przygotowywać.
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