Nya Urb-it-appen ger dig tillgång till tusentals varor på 38 min
Urb-it är tjänsten som förra året revolutionerade handeln genom att erbjuda onlineköp med
personlig och exakt överlämning, inom en timme, genom sin egenutvecklade plattform. Nu
lanserar Urb-it en ny app som samlar alla produkter på ett och samma ställe. Det innebär att du
kan beställa allt ifrån det senaste modet från J. Lindeberg till vackra blombuketter från
Floristkompaniet.
Från och med oktober kan ditt köp genomföras direkt i den nya Urb-it-appen med endast ett fåtal
klick. Det blir den första applikationen i världen att sammanlänka leveransen av varan och köpet i ett
klick. I samma sekund som du gör ett köp går en signal ut till någon av de 500 urbers som finns
tillgängliga för uppdrag och som både hämtar och överlämnar. Ett personligt meddelande skickas av
urbern till kunden med information om hur snart överlämningen kan ske. Snittiden från beställning
till personlig överlämning i Stockholm är 38 minuter.
"Det känns otroligt kul att vi nu kan erbjuda våra kunder en helt unik tjänst som gör att du kan få din
vara dit du vill, precis när du vill genom bara några få klick. Vi bygger kontinuerligt på med produkter
från både befintliga och nya handlare. Målsättningen är att ha över en miljon varor i appen – det
skulle göra Urb-it till den största gallerian – i din ficka! Och allt du ser kan du få direkt!" säger Mats
Forsberg, VD på Urb-it.
I dagsläget samarbetar Urb-it med över 50 handlare som tillsammans erbjuder över 50 000 varor
inom mode, skönhet, smycken, skor, upplevelser, blommor, kontorsvaror och produkter inom mat
och dryck. Antalet handlare utökas ständigt och några av de varumärken som redan nu finns
tillgängliga hos Urb-it är Koloni, Nobis, Office Depot, Hackett och Happy Socks. De senaste
varumärken att ansluta sig till Urb-it är J.Lindeberg, Smyckendahls och Kitchenlab. Målsättningen är
att ha över en miljon varor i appen innan årsskiftet.
"Vi är stolta att presentera den nya Urb-it-appen som fått en tydlig makeover och en helt ny
checkout-funktion som gör hela shoppingupplevelsen betydligt smidigare. Man skulle kunna likna det
vid ett lokalt Amazon där vi utnyttjar de anslutna butikernas centrala läge för att kunden så snabbt
och så smidigt som möjligt ska kunna få sitt köp. Tanken är att du ska kunna handla allt du behöver
när du inte hinner, orkar, har glömt något eller bara vill unna dig något extra" säger Celine Fierro,
marknadschef på Urb-it.
Den nya Urb-it-appen finns tillgänglig både för iOS och inom kort även för Android.

