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HubStyle uruchamia sklep internetowy dla marki Emente
HubStyle, właściciel popularnych marek odzieżowych Sugarfree i Cardio Bunny, otworzył sklep
internetowy dla marki Emente. Grupa chce docierać do kolejnej grupy klientek i mocniej zaznaczyć
swoją obecność w odzieżowym segmencie premium. Stworzone z najwyższej jakości tkanin ubrania
skierowane są do kobiet eleganckich, świadomych i pewnych siebie.
Grupa HubStyle wykorzystując silny wzrostowy trend zakupów odzieży przez internet oraz
kontynuując budowę tworzenia silnego portfolio własnych marek lifestylowych, otworzyła sklep
internetowy dla marki Emente.
„Odzież Emente od momentu wprowadzenia na rynek pod koniec 2015 r. cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem. Do tej pory dostępna były m.in. na platformie showroom.pl, skupiającej
wyselekcjonowane niezależne marki. Jesteśmy przekonani, że dzięki uruchomieniu dedykowanego
sklepu internetowego sprzedaż dynamicznie wzrośnie. Tak stało się to w przypadku uruchomionego w
grudniu sklepu CardioBunny.pl – notujemy wzrosty sprzedaży w każdym miesiącu od momentu
uruchomienia tej marki.” mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A.
„Nasze doświadczenie w e-commerce oraz duże zainteresowanie klientów produktami Emente
zadecydowało o wprowadzeniu sklepu internetowego dla naszej nowej marki. Wierzymy, że dzięki
temu sprzedaż znacznie wzrośnie. Mamy pozytywne doświadczenia w przypadku otwarcia sklepu
Sugarfree.pl oraz CardioBunny.pl - odnotowaliśmy rekordowe przychody już w pierwszych miesiącach
po wprowadzeniu. Nie poprzestajemy na tym. W kolejnych miesiącach planujemy wprowadzenie
nowych marek do naszego portfolio” - mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A.
Emente to ubrania segmentu premium dla wymagających kobiet, rozczarowanych jakością
oferowaną w dużych sieciach handlowych. Filozofią marki jest tworzenie wyjątkowych produktów dla
pewnych siebie, wymagających i znających swoją wartość kobiet. Dla klientki Emente liczy się piękno,
funkcjonalność i ponadczasowość. Utożsamia się z tym co nosi, ubiór odzwierciedla jej charakter i
osobowość. Jest świadomą konsumentką. Ubrania Emente uszyte są w krótkich seriach, z tkanin
najwyższej jakości, w polskich szwalniach, przy zachowaniu tradycyjnych technik krawieckich.
HubStyle w 2015 r. przeszła gruntowne zmiany i wprowadziła nową strategię opartą na budowaniu
mocnej pozycji w najszybciej rosnących obszarach rynku e-commerce. Pod koniec roku Spółka
wprowadziła dwie nowe marki odzieżowe Cardio Bunny i Emente. Dynamicznie rozwija się również
sprzedaż sukienek Sugarfree, która rosła w praktycznie każdym miesiącu ubiegłego roku osiągając
bardzo wysokie marże. W zeszłym roku przychody ze sprzedaży odzieży stanowiły 38 proc.
w przychodach Grupy HubStyle.
„W 2015 r. sprzedaż Sugarfree wzrosła kilkukrotnie. Pozytywne trendy w segmencie modowym
utrzymują się również w 2016 r. Liczymy, że będzie on przełomowy dla całej naszej Grupy pod

względem jej wyników finansowych, także dzięki wprowadzonym nowym markom.” - mówi Monika
Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A.
Rozwój nowych marek własnych w Grupie HubStyle odbywa się w ramach spółki zależnej New
Fashion Brand Sp. z o.o. To inkubator modowy, w którym obecnie znajdują się marki Cardio Bunny
oraz Emente. W pierwszej połowie 2016 r. Grupa planuje rozszerzenie portfolio o kolejne brandy.
O Grupie:
Grupa HubStyle (dawniej Grupa Nokaut) to nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo na miarę XXI
wieku. Jesteśmy dynamiczną spółką, która z roku na rok odnotowuje wzrost udziału w rynku,
stwarzając tym samym coraz to lepsze perspektywy dla naszych akcjonariuszy. HubStyle koncentruje
się na dynamicznie rosnących obszarach e-commerce: budowie silnego portfolio własnych marek
lifestylowych oraz prowadzeniu platformy internetowej służącej do komunikacji pomiędzy
sprzedającymi a kupującymi. Nasz zespół składa się wyłącznie z profesjonalistów. Dbamy nie tylko
o rozwój samej spółki, ale także o rozwój osób, które tą spółkę tworzą. Zdajemy sobie sprawę z faktu,
iż siłą naszej firmy są ludzie. Każdego dnia nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby Hubstyle
utrzymała pozycję lidera rynkowego oraz kontynuowała swój rozwój.
Sugarfree to marka oferująca modne sukienki, które są projektowane i szyte w Polsce. W naszej
kolekcji znajdują się zarówno sukienki na specjalne okazje jak i na co dzień. Staramy się szybko
reagować na zmieniające się trendy i często aktualizować ofertę, by dostarczać naszym Klientkom
najmodniejsze fasony i wzory danego sezonu. Bardzo duży nacisk kładziemy na szybką i profesjonalną
obsługę klienta, dzięki czemu zyskujemy wiele pozytywnych opinii na temat działania naszego sklepu
internetowego.
Marka Cardio Bunny została stworzona dla młodych kobiet które aktywnie spędzają wolny czas.
Marka wychodzi naprzeciw modzie bycia fit oraz zdrowemu trybowi życia, oferując swoim klientkom
sportowe ubrania, które są noszone również poza siłownią. Przewagą Cardio Bunny nad innymi
markami jest oferta kobiecych i modnych ubrań na siłownię.
U podstaw marki Emente stoi sprzeciw wobec nijakim ubraniom, które są produkowane w tysiącach
sztuk na Dalekim Wschodzie i wyglądają dobrze tylko do pierwszego prania. Emente to kolekcje
tworzone przez kobiety, z myślą o potrzebach innych kobiet, które wyznają podobne wartości.
Oferowany asortyment jest unikatowy pod względem jakości oraz opieki nad każdą klientką. Ubrania
uszyte są z tkanin najwyższej jakości, w polskich szwalniach, przy zachowaniu tradycyjnych technik
krawieckich.

