De eerste directe prijs- en beschikbaarheidsvergelijking voor onlinemode – StyleLounge is een
startup in e-commerce en biedt een online platform voor een directe prijsvergelijking en
beschikbaarheidscontrole voor mode- en lifestyle producten zoals kleding, schoenen en accessoires.
Het bedrijfsmodel van StyleLounge is uniek: door de zelf ontwikkelde productmatching en algoritme
zijn de gebruikers in staat een product op elk gewenst moment en in één oogopslag te vergelijken.
Tegelijkertijd doet StyleLounge ook een beschikbaarheidscontrole op de beschikbare maten in de
aangesloten partnerwinkels. StyleLounge wilt er zeker van zijn dat de klant het product voor de beste
prijs krijgt die er op de markt te vinden is.

Met meer dan 300 partnerwinkels, 5000 partnermerken en meer
dan 3 miljoen producten in totaal, heeft Stylelounge een van de
breedste selecties aan kleding, schoenen en mode- accessoires. Via
Stylelounge word je direct doorverwezen naar een van de
partnerwinkels om het product te bestellen. In combinatie met een
eenvoudig, intuïtief ontwerp en een intelligente zoekmachine,
kunnen de consumenten genieten van de best mogelijke online
winkel ervaring in een gefragmenteerde online fashion markt. Op
deze manier is het niet meer nodig om op verschillende sites te
zoeken naar jouw gewenste product, maar wordt er direct in één
oogopslag weergegeven waar jouw product beschikbaar is tegen de
beste prijs.

˂ De prijsvergelijking op Stylelounge.nl werkt met overzichtelijke
zoekcriteria die het makkelijk maken je voorkeuren te selecteren en
de juiste producten te vinden.
Wanneer het juiste product is gevonden kan men de prijs,
verzendkosten, verzendtijd en maat vergelijken van verschillende
online winkels.
˅
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StyleLounge is in 2014 opgericht in Hamburg (Duitsland) door Johannes Heinen en Guido Lange.
Hedendaags is StyleLounge naast Duitsland ook actief in Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Zweden
en de Verenigde Staten. In de toekomst is het plan om uit te breiden naar meerdere landen, zowel
binnen als buiten Europa. Hierbij wordt het lange termijn doel van StyleLounge in gedachten
gehouden: gebruikers toegang te geven om mode- en lifestyle gerelateerde producten wereldwijd
tegen de beste prijs en beschikbaarheid te kunnen vergelijken.
Bedrijfsmodel:
Branche:
Plaats:
Oprichtingsjaar:
Management:
Team:
Landen:

De eerste meta- zoekmachine voor mode- en lifestyle producten
E-Commerce/Mode & Lifestyle
Hamburg
Mei 2014
Kay Schlaaff (CEO), Guido Lange (CMO), Alexander Thiel (CTO)
+/- 45 medewerkers
Zes (Duitsland, Nederland, Frankrijk, Zweden, Zwitserland, en Verenigde
Staten)

Partners (selectie):

Merken (selectie):
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Website:

Product portfolio:
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Perscontact StyleLounge
Jessica Wieten
E-Mail: jessica.wieten@stylelounge.nl
StyleLounge GmbH | Große Reichenstraße 27 | 20457 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 609 468 190

www.StyleLounge.nl

StyleLounge GmbH | Große Reichenstr. 27 | 20457 Hamburg | +49 (0) 40 228 170 060 | info@stylelounge.de | www.stylelounge.de
Bank: Hamburger Sparkasse AG | IBAN: DE 68 2005 0550 1238 1935 26 | BIC: HASPDEHHXXX
Managers: Johannes Heinen, Guido Lange | Amtsgericht Hamburg HRB 131132 | USt-ID-Nr. DE 293 919 582

