
Lägesuppdatering HUBSO - genomför ytterligare en rekord-lansering

Som tidigare kommunicerats har HUBSO startat 2020 i högt tempo och fortsätter på inslagen bana. Under söndagskvällen lanserades SS Casual Chic Collection 
för Sanne Alexandra Stockholm vilket blev den mest lyckade lanseringen tillsammans med Sanne Alexandra hittills och genererade flest antal ordrar under en 
lanseringsdag någonsin för Sanne Alexandra. Utöver detta uppnådde lanseringen rekord vad avser sålda plagg under de första 10 minuterna samt 
rekordomsättning på ett SS-drop under de första 1,5 timmarna. Detta är en mycket god indikation på att HUBSO utvecklat en framgångsrik långsiktig modell med 
våra samarbetspartners där vi fortsätter att växa tillsammans. Nu är vi inne i maj månad i vilken HUBSO har sex stycken planerade produktsläpp/lanseringar, 
inklusive ovan nämnda, och det är med stor entusiasm vi fortsätter arbeta hårt för att växa affären både på höjden och på bredden.
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Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot e-handel, utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt
mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter/varumärken består av HUBSO, Magemail samt IMGO. HUBSO är en unik e-
handelslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska
medans influencern endast behöver marknadsföra varumärket. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna
skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO,
optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av
minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler
nöjda besökare och mer trafik.


