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Dříve jste byla redaktorkou Elle a Elle 
Decoration, co vás vedlo k zalo-
žení vlastní platformy s nábytkem 
a dekoracemi? Jako redaktorka těchto 
časopisů jsem byla neustále obklopena 
cool interiérovými značkami a stylový-
mi výrobky, ale nemohla jsem je najít 
ke koupi nikde na internetu. Zatímco 
z módy můžete získat téměř cokoliv přes 
internet, po interiérových doplňcích jako 
by se zem slehla. Proto jsem 
založila Westwing. 
Jak dlouho trvalo zpro-
voznění e-shopu a co 
na tom bylo nejtěžší? 
Všechno to šlo docela 
rychle. Začali jsme 
s týmem pěti zakladatelů 
různých profesí. První 
výzvou bylo přesvědčit in-
vestory. Živě si vzpomínám 
na naše první setkání: byla 
jsem 26letou ženou v místnosti 
plné mnohem starších mužů snažící  
se je přesvědčit, aby uvěřili v myšlenku 
prodeje vonných svíček a polštářů on-
-line. Po tomto setkání jsem si opravdu 
myslela, že finanční prostředky nedo-
staneme. O týden později mi ale jeden 
z investorů zavolal se slovy: „Vůbec jsme 
váš koncept nepochopili, ale když jsme 
o tom řekli našim ženám, byly nadšené.“ 
Jakmile jsme však spustili Westwing, byl 
to naštěstí velmi přirozený proces a zá-
kazníci si nás již od počátku zamilovali. 
Obchod tak rostl a vyvíjel se velmi rychle. 
Westwing není klasickým e-shopem, 
jak se liší od ostatních? Vidíme se 

jako jeden velký časopis, ve kterém lze 
produkty současně i nakupovat. Náš 
zákazník není jen obvyklým klientem 
on-line obchodu, stává se součástí 
celé značky. Jedním z nejkrásnějších 
komplimentů, které často ze strany 
našich zákazníků slyšíme, je to, že 
začínají svůj den s šálkem kávy před 
našimi webovými stránkami. 
Platformu jste založila v roce  

2011 a aktuálně působíte už  
v 11 zemích v Evropě, kdy 

došlo k největšímu boomu 
a proč? Síla Westwing tkví 
v myšlence e-commerce, 
která zasahuje emoční 
stránku klienta. Proto 
byl úspěšný prakticky 
od samého začátku 

a rostl organicky. E-shop, 
který se zákazníkem sdílí 

emoce, ho inspiruje více oproti 
e-commerce řízeném daty. Je to 

nový způsob nakupování, který si naši 
zákazníci – v 90 procentech ženy  
– užívají. Až 85 procent našich prodejů 
tvoří zákazníci, kteří nás navštíví 
v průměru 100krát ročně.  
Vyrábíte si některé produkty i sami? 
Ano, aktuálně vyrábíme i sami! Naši 
vlastní kolekci jsme spustili už loni 
a letos jsme představili zcela novou 
řadu produktů pod názvem Westwing 
Collection – Modern Natural. Sortiment 
nové Westwing Collection zahrnuje 
nábytek, textilie, osvětlení a dekorace 
ve stylovém provedení s marockými 
vzory a s vídeňským pletením. 

 krásný domov 
 Delia sama dohlíží  

 na výběr produktů i na jejich  
 prezentaci v kampaních. 

MŮJ 
DREAM  

JOB! 

 široký sortiment  
 zahrnuje i kousky   

 od začínajících designérů. 

aktuální  
Na Westwing.cz najdete 
kampaně, které 
korespondují  
s ročním obdobím.   

Westwing

„Vidíme se  

jako jeden velký 

časopis, ve kterém 

lze produkty 

současně 

i nakupovat.“

44 

F
O

t
O

 W
E

S
TW

IN
G

 t
E

X
t

 K
LÁ

R
A

 T
O

M
K

O
VÁ

kariéra

Delia Fischer (35) našla v roce 2011 díru na trhu 

a založila úspěšný obchod s doplňky.
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