
HUBSO redo inför intensiv vecka med öppen pop up-butik samt
tre lanseringar
Nyhetsbrev/uppdatering inför veckans lanseringar

HUBSO har, som tidigare kommunicerat, sin mest intensiva perioden nu under det fjärde kvartalet. Vi genomför nu de sista förberedelserna inför denna 
fullspäckade vecka med totalt tre stycken lanseringar. Imorgon har vi produktlanseringar med Rebecca Stella Beauty samt A-Dsgn och på torsdag tillsammans med 
Attaque.

Utöver de planerade lanseringarna så jobbar vi hårt med vår pop up-butik på Stureplan 19 i Stockholm. Mottagandet av butiken har varit mycket positiv och invigandet 
har bl.a. plockats upp i artiklar hos “ehandel.se”.

Länk: https://www.ehandel.se/rebecca-stella-tar-succen-offline-okat-i-alla-kanaler

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. Vi på HUBSO är mycket stolta över att få arbeta med 
branschens mest framstående profiler. Vi arbetar nu hårt för att möjliggöra,så lyckade lanseringar, tillsammans med våra samarbetspartners, som möjligt.

För mer information, kontakta bolaget på:

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.


