
 

Vinted ogłasza przekazanie darowizny w wysokości 1 
miliona euro na rzecz wsparcia światowej walki z COVID-19  

Wilno, 3 czerwca 2020 r. – Vinted ogłosiło dziś, że w imieniu swojej społeczności 
przeznacza 1 milion euro na wsparcie walki z COVID-19. Przekazana kwota, największa 
dotychczasowa darowizna w historii Vinted, zasili przede wszystkim badania naukowe 
o globalnym znaczeniu skupiające się na leczeniu przeciwwirusowym. 

Firma Vinted, największa w Europie platforma handlowa C2C skupiająca się na odzieży 
używanej, ogłosiła dziś, że przekaże ponad 1 milion euro na rzecz międzynarodowej walki z 
COVID-19. Większość tej kwoty ma wspomóc różne badania naukowe prowadzone przez 
kilka instytucji głównie we Francji. Firma ma nadzieję, że to wsparcie przyczyni się do odkryć 
na skalę globalną, i rozważa dalsze możliwości działania. 

Thomas Plantenga, CEO Vinted, wyjaśnia: „Sukces w jednym kraju może przetrzeć szlaki 
dla całego świata. Ciężko pracujemy nad tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań, które 
pozwalają naszej społeczności bezpiecznie korzystać z Vinted w czasach dystansu 
społecznego i momencie, gdy niektórzy z naszych użytkowników mierzą się z 
nieoczekiwanymi trudnościami finansowymi. Państwa i organizacje na całym świecie pracują 
nad metodami walki z COVID-19, a my jako Vinted pragnęliśmy włączyć się w te wysiłki w 
sposób niosący ogólnoświatowe korzyści. To dla nas znacząca suma, ale zarówno my, jak i 
nasi inwestorzy, głęboko wierzymy, że jako ludzkość znaleźliśmy się w sytuacji, w której 
musimy wspierać się nawzajem niezależnie od kosztów.” 

Poprzez te inicjatywy Vinted pragnie dalej wspierać naukowców i pracowników medycznych 
znajdujących się na froncie walki z wirusem, ponieważ ich działania są fundamentalne dla 
kształtowania krótko- i długofalowej odpowiedzi na pandemię. Pomoc finansowa skupia się 
na niezbędnych badaniach, które pozwolą nam lepiej zrozumieć COVID-19 i opracować 
uniwersalne metody leczenia. 

“Zaangażowanie naszych zespołów nie traci na sile – nieustannie szukają kolejnych 
możliwości włączenia naszej społeczności w Europie w rozwój rozwiązań, które pozwolą 
budować jaśniejszą i pełną optymizmu przyszłość”  – dodaje Thomas Plantenga. 

Koncentracja na badaniach nad leczeniem przeciwwirusowym 
Opracowanie skutecznego leku przeciwwirusowego będzie kamieniem milowym w 
łagodzeniu skutków pandemii. Do osiągnięcia tego celu niezbędne są wielofazowe badania 
– od głębszego zrozumienia samego wirusa po rozpoznanie i przetestowanie odpowiednich 
metod jego zwalczania. Poza znalezieniem skutecznych opcji leczenia, te wysiłki poszerzą 
naszą wiedzę o całej rodzinie koronawirusów. 

Jeden z beneficjentów darowizny Pasteur Institute de Lille, prywatna fundacja prowadząca 
działalność użyteczności publicznej, posiada największy w Europie naukowy bank 
chemiczny zawierający ponad 200 000 cząsteczek. W obliczu COVID-19 naukowcy próbują 
ustalić, jakie substancje czynne mogą okazać się skuteczne w zwalczaniu nowego 
koronawirusa krótko- i długofalowo. Ich zespoły, pracujące w laboratorium o wysokim 
stopniu bezpieczeństwa biologicznego, mają obecnie możliwość testowania bezpośrednio 



 
na wirusie ponad 3000 cząsteczek dziennie. Ta podwyższona wydajność przyspiesza tok 
badań i zwiększa szanse na znalezienie leku. 

Vaidotas Urba, CFO Vinted dodaje: “Podejmując decyzję o darowiźnie, mieliśmy na 
uwadze przede wszystkim maksymalną oczekiwaną korzyść społeczną wspieranych 
projektów. W obecnym kryzysie liczy się każdy dzień, dlatego jest naszym zaszczytem móc 
stanąć w tej walce u boku instytucji naukowych, przyczyniając się do przyśpieszenia postępu 
w badaniach i rozszerzenia ich zakresu.” 

Perspektywy Vinted 
Vinted będzie dalej odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie w zakresie handlu online oraz 
potrzebę odpowiedzialniejszej konsumpcji i nowych rozwiązań gospodarczych w 
zmieniających się warunkach środowiskowych. We wszystkich działaniach nieustannie 
kieruje się przesłaniem swojej misji: uczynieniem ubrań z drugiej ręki numerem jeden na 
całym świecie. W ciągu ostatnich trzech miesięcy użytkownicy platform Vinted pozostali 
aktywni, a od końca lutego liczba nowych ogłoszeń wzrosła o 17%. Teraz, gdy obostrzenia 
wprowadzone w Europie są stopniowo znoszone, transakcje na platformach wracają do 
pełni aktywności. 

W trosce o bezpieczeństwo swoich zespołów na początku marca Vinted przeniosło 
działalność na tryb zdalny, udowadniając, że nawet w tak trudnych czasach można 
pracować z pełną motywacją nad nowymi, coraz lepszymi rozwiązaniami na rzecz 
zaangażowanej społeczności. Firma i jej inwestorzy są przekonani o perspektywie jej 
dalszego wzrostu – coraz szybszy rozwój organizacji wymagał zaangażowania 40 nowych 
pracowników, którzy dołączyli do zespołów w różnych biurach w ostatnich miesiącach, oraz 
zaplanowania dalszej rekrutacji. 

O Vinted 

Vinted to największa w Europie międzynarodowa internetowa platforma handlowa dla prywatnych 
użytkowników skupiająca się na modzie z drugiej ręki. Działa na 12 rynkach: we Francji, Niemczech, 
Belgii, Hiszpanii, Holandii, Austrii, Polsce, Czechach, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Stanach 
Zjednoczonych i na Litwie, a jego społeczność liczy obecnie ponad 30 milionów członków i stale się 
rozrasta. Vinted zostało założone w 2008 r. przez Mildę Mitkute i Justasa Janauskasa, a w 2011 r. 
dołączył do nich pierwszy inwestor i COO Mantas Mikuckas. Dziś firmę prowadzi CEO Thomas 
Plantenga, a wspiera ją pięć wiodących firm inwestycyjnych: Lightspeed Venture Partners, Accel, 
Insight Venture Partners, Burda Principal Investments, and Sprints Capital. Misją Vinted jest uczynienie 
ubrań z drugiej ręki numerem jeden na całym świecie. Platforma umożliwia użytkownikom sprzedaż i 
kupno używanej odzieży i akcesoriów, zwiększając mobilność zakupów i wzbogacając je o element 
towarzyski poprzez bezpośrednią interakcję użytkowników. Europejski startup ma siedzibę w Wilnie z 
biurami w Berlinie, Pradze i Warszawie i zatrudnia ponad 440 osób. 
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