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HUBSO utvecklar konstant sin affär och det är med stor glädje vi kan meddela att vi kommer att öppna en pop up-butik mitt på Stureplan. Butiken kommer att vara 
öppen under hela november och det tillsammans med några utvalda varumärken. Vi ser ett stort värde med att just skapa ett fysiskt möte för våra annars fullt digitala 
varumärken. På så vis skapar vi en fysisk men fortsatt exklusiv upplevelse av varumärket och produkterna, samt att våra kunder får möjligheten att träffa influencern 
bakom varumärket. Utöver det kommer vi att anordna andra aktiveringar så som influencer-events.

Detta är en del av bolagets strategi att konstant stärka relationen till samt öka exponeringen av varumärket. Det är med stor entusiasm vi ser fram emot att få träffa 
våra kunder samtidigt som vi kommer fortsätta bredda HUBSOs affärsmodell och D2C-hub.

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

Hubso Group  i korthet: Hubso Group 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.


