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Опис JumboSell
JumboSell – це безкоштовний додаток, який допомагає купити або продати нові товари і товари, які
були в уживанні. Додаток JumboSell створено спеціально для тих, хто цінує свій час. З його допомогою
ви істотно скоротите час на продаж речей, від яких хотіли б позбутися, і швидко зможете знайти і
купити потрібну річ недалеко від вашого місцезнаходження.
Додаток JumboSell доступний для мобільних пристроїв з операційними системами iOS і Android.

Прес-реліз
Вам подобається робити покупки в Інтернеті зі смартфона по дорозі на роботу, в черзі або поки
чекаєте замовлення в кафе? Хочете, щоб мобільний шопінг був зручний і безпечний? З додатком
JumboSell це реально і доступно вже сьогодні.
JumboSell в першу чергу пропонує товари в безпосередній близькості від вас, використовуючи дані
геолокації смартфона або планшета. Вам досить вибрати товар, зв'язатися з продавцем і домовитися
з ним про ціну і зустріч. Так ви заощадите на доставці і точно не придбаєте «кота у мішку».
Якщо ж ви вирішите самі стати продавцем, то будьте впевнені, що виставляння товару на продаж
займе не більше 20 секунд. Вам потрібно лише сфотографувати товар - інше додаток зробить за вас.
Проаналізувавши зображення товару, система підбере назву, категорію і запропонує ціну. Вам
залишиться тільки підтвердити.

Можливості додатка:








Пошук товарів, які знаходяться поруч і в будь-якій точці країни.
Просунута система відгуків. Можливість залишити відгук про угоду в форматі фото або відео.
Вбудований смарт-чат для швидкого спілкування з контрагентом.
Push-повідомлення про важливі події (продаж/ купівля товару, відгук, повідомлення і т.д.).
Можливість рекламувати свої товари друзям і знайомим в соцмережах, контактам телефонної
книги або електронної пошти.
Вирішення суперечливих ситуацій адміністраторами додатка.
Повністю безкоштовний сервіс без прихованих оплат.

Операційні системи
Android 4.1 й вище
Завантажити
Розмір: 10.23 Mб
Мови: англійська, українська, російська

iOS
Завантажити
Розмір: 37.7 Mб
Мови: англійська, російська

1

www.jumbosell.com

Іконки

Скріншоти
Android смартфон
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Якщо ви зацікавлені в розміщенні нашого прес-релізу, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою
hello@jumbosell.com

Контакти:
hello@jumbosell.com
101 Cecil Street, #11-04,
Tong Eng Building,
Singapore, 069533
JUMBOSELL PTE LTD
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