
HUBSOs Rebecca Stella Beauty utökar samarbete med Lyko.com
HUBSO utvärderar kontinuerligt olika möjligheter för att växa tillsammans med våra samarbetspartners. Denna målsättning innebär att vi alltid vill utveckla våra 
varumärken till nya sammanhang, som innebär att vi kan nå en bredare potentiell kundgrupp. HUBSO har, tillsammans med Rebecca Stella Beauty, sen tidigare ett 
exklusivt samarbete med Lyko.com, vilka säljer hela Rebecca Stella Beauty’s svenskproducerade hudvårdssortiment.

Nu utökar vi samarbetet mellan de två parterna när Lyko.com kompletterar med yttligare produkter från Rebecca Stella Beautys parfym- och sminksortiment. Detta är 
ett strategiskt steg i rätt riktning då Lyko.com är ledande inom skönhetssegmentet med stark närvaro i hela Norden. Deras digitala plattform erbjuder ett av 
marknadens bredaste produktsortiment med över 55 000 produkter från fler än 1 000 varumärken. Det är otroligt roligt att det finns en sådan hög efterfrågan på våra 
varumärkens produkter och att vi på så sätt kan synas genom fler kanaler, nå ut till fler möjliga konsumenter samtidigt som det stärker vår position på marknaden.

För mer information, kontakta bolaget på:

Josefine Abrahamsson, 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.


