
Mat.se, Uber och Helpling i unikt samarbete
Tre ledande ondemandplattformar – Uber, Helpling och Mat.se – samarbetar i Stockholm och Göteborg lördagen den 5
september för att frigöra värdefull tid för storstadsborna. Uberanvändare kommer via Uberappen enkelt kunna beställa
städhjälp från Helpling och matvaror från Mat.se hem till dörren. Det bästa av allt; tjänsten är helt gratis!

Uber, en appbaserad plattform för transporttjänster, Helpling, en ledande städtjänstplattform och Mat.se, Sveriges färskaste matbutik på nätet
med hemleverans, samarbetar i Stockholm och Göteborg lördagen den 5 september. Samarbetet mellan de tre varumärkena syftar till att
frigöra tid för användare samt visa på enkelheten i nya digitala lösningar. Tjänsten uberHOME, som kommer att finnas tillgänglig i Uberappen,
levererar städhjälp från Helpling och matvaror från Mat.se hem till dörren utan kostnad för användaren.

”Under helgen vill man hinna med annat än att städa och handla mat. Genom detta samarbete frigör vi tid för våra användare som de kan
använda till roligare saker. Vi vill visa hur lätt man kan förenkla sin tillvaro med bara ett knapptryck”, säger Lina Areblad, marknadsansvarig på
Uber.

Gustaf Hällgren, marknadschef på Helpling tillägger: “Genom att samarbeta kan vi erbjuda en unik produkt. Den som gillar att testa nya
produkter och tjänster lär älska det här samarbetet”.

Syftet med samarbetet är att visa användarna hur den nya tidens ondemandtjänster kan nyttjas i realtid genom bara ett par klick.

”Det känns jättekul att sy ihop våra tre tjänster för att underlätta för personer boende i Stockholm och Göteborg. Varför lägga tid på att åka till
affären när man kan få färskare råvaror direkt till dörren?”, säger Karolina Räntfors, marknadsansvarig Stockholm på Mat.se.

Så funkar samarbetet
Användare i Stockholm och Göteborg kan mellan klockan 11:00 och 16:00 lördagen den 5 september via Ubers app enkelt välja att beställa
tjänsten uberHOME. Det är ett paket där Helpling städar köket och Mat.se fyller kundens kök med färska matvaror. Kort efter beställningen
kommer en städpartner från Helpling hem till användaren som också har med sig matvaror från Mat.se. Användaren måste se till att vara
hemma och släppa in Helplings representant, för att sedan kunna njuta av annat än städning och storhandling. För att låsa upp uberHOME
anger användaren koden uberhome15 under ‘erbjudanden’ i Uberappen.

Tjänsten är helt gratis för användaren: Uber står för transporten och plattformen, Helpling för städningen och Mat.se för matvarorna.

För mer information om samarbetet:
Karolina Räntfors, Marknadsansvarig Mat.se, 0725 22 23 10, karolina@mat.se
Lina Areblad, Marknadsansvarig Uber, emeapress@uber.com
Gustaf Hällgren, Marknadschef Helpling, gustaf.haellgren@helpling.com

Om Mat.se
Mat.se är en matbutik på nätet och har Sveriges färskaste matvaror, bra priser och ett stort ekologiskt sortiment. Förutom möjligheten att välja
fritt ur ett brett sortiment av varor erbjuds inspirerande recept, färdiga veckomenyer samt möjlighet att skapa egna menyer. Beställningar kan
göras fram till midnatt för levereras nästa vardag. Varorna levereras i obruten kylkedja med kylbil till din dörr.

Om Uber
Uber är ett teknikföretag som kopplar samman användare med förare i realtid. Ubers plattform erbjuder transportalternativ i fler än 330 städer i
60 länder och utvecklar därmed sättet som människor tar sig runt i städer världen över.
Läs mer om Uber på www.uber.com

Om Helpling
Helpling är en ny smart marknadsplats online som noggrant matchar kunder med städare och möjliggör en direkt bokning på mindre än minut,
antingen via hemsida eller app. Med Helpling så slipper du allt extra krux som offertbesök, bindningstider och komplicerade prislistor. Så även
ifall du redan har en städare så kan Helpling användas för att spontanboka en städning när det behövs, dag som kväll, helg som vardag.

För ytterligare information kontakta:  
Karolina Räntfors, marknadsansvarig Stockholm, tel 0725-22 23 10, e-post: karolina@mat.se

Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB. 
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet. 
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu. 
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB,
telefon 08-503 015 50. Mer information om verksamheten finns på www.mat.se/investor.


