Ny marknadsplats i mobilen - Köp och sälj gamla och
nya prylar via mobilen, Facebook och webb
iBuyWeSell social classifieds marketplace
Idag lanseras iBuyWeSell, en ny marknadsplats för privatpersoner och företag som är tillgänglig via
applikationer i mobiltelefoner, ibuywesell.se och på Facebook.
- Vi har kombinerat den senaste tekniken med stor användarvänlighet och en ny affärsmodell som gör det
möjligt för alla att annonsera sina varor eller tjänster gratis. Med en bred teknikbas når vi miljontals människor
och kan ge våra användare möjligheten att med några få knapptryck på mobilen presentera sina annonser för en
stor skara köpsugna konsumenter, säger Dan Haneklint, Marknads- och kommunikationsansvarig, iBuyWeSell.
Marknaden för begagnade varor växer kraftigt och då mobiltelefonen idag är en integrerad del av vår vardag är
den det perfekta verktyget för att skapa och ladda upp annonser. Med ett intuitivt gränssnitt tar användaren ett
foto med sin mobilkamera, skapar sin annons och laddar upp den till databasen. Annonsen blir därmed
tillgänglig på ibuywesell.se, på Facebook och hos iBuyWeSell:s mobilanvändare. Annonsens geografiska
position fångas upp och när användare söker efter annonser presenteras de med sökresultat i sin geografiska
närhet.
- Möjligheten att fånga upp geografisk position och positionera användare möjliggör en upplevelse utöver det vi
är vana att se i sådana här sammanhang. En majoritet av andra hands-marknaden är lokal och det är naturligt att
utgå från geografisk position, säger Dan Haneklint.
Tjänsten lanseras i en beta-version och den kommersiella lanseringen kommer att ske efter sommaren. Att
annonsera är gratis.
- Vi har en affärsmodell som gör det möjligt för alla att annonsera gratis, säger Dan Haneklint.
iBuyWeSell:s mobilapplikationer finns tillgängliga för Apple, Android och Java-telefoner.
För mer information, vänligen kontakta:
Dan Haneklint, Marknads- och kommunikationsansvarig
Tel: 0708-15 12 43
E-Mail: dan@ibuywesell.com
www.ibuywesell.se
iBuyWeSell är en ny digital marknadsplats. Genom annonser i mobilen, ibuywesell.se och sociala media som
Facebook maximeras möjligheten att hitta köpare. Annonsering är gratis för både privatpersoner och företag.
Läs mer på www.ibuywesell.se

