QUICKO REALIZA A PRIMEIRA BLACK FRIDAY DA MOBILIDADE
Durante a última semana do mês de novembro, os usuários do Quicko App poderão aproveitar
descontos especiais em serviços de transporte e conveniência
São Paulo, novembro de 2020 – A Black Friday se tornou uma das datas mais importantes para o
comércio brasileiro. Só em 2019, o varejo online faturou mais de R$ 3,2 bilhões no país, conforme
dados da EbitNielsen. Segundo o levantamento, 42% dos brasileiros tem planos de comprar algo neste
ano e especialistas projetam um aumento de 18% nas vendas. Atento aos novos hábitos de consumo,
a Quicko anuncia o lançamento da primeira Black Friday da Mobilidade Urbana, em que os usuários
do aplicativo poderão aproveitar ofertas especiais e descontos exclusivos.
Durante a última semana de novembro, a cada dia os usuários terão descontos em serviços de
transporte, como bicicletas e patinetes compartilhados, ride-hailing e ônibus fretados, e também de
comodidade, como audiolivros e serviços de streaming. Para ficar sabendo dos benefícios, ative as
notificações do Quicko app ou siga o perfil no Instagram*.
“Somos a primeira startup de Mobilidade Urbana a criar uma Black Friday totalmente focada em
mobilidade, seja com descontos em serviços de transporte, como fretados, ride-hailing ou bicicletas
compartilhadas; ou com serviços que estão presentes na jornada dos nossos usuários, como streaming
de música ou audiolivros. Essa ação está alinhada com a nossa missão, que é oferecer mais
conveniência durante os deslocamentos pela cidade, reunindo diversos serviços e facilidades em uma
plataforma só”, explica Pedro Somma, CEO da Quicko.
Quicko: um app, várias opções de transporte
A Quicko nasceu para facilitar a rotina das pessoas, tornando seus deslocamentos mais convenientes,
utilizando inteligência e tecnologia.
Com o Quicko app você encontra a melhor forma de chegar ao seu destino. Para isso, é só digitar para
onde você quer ir e escolher entre as diversas opções, podendo combinar transporte público com
bicicletas compartilhadas, táxis ou carros de aplicativo.
A Quicko também te mostra no mapa os endereços das estações de Metrô e trens, pontos de ônibus,
bicicletas compartilhadas e muito mais. E ainda dá para saber quando seu ônibus vai passar no ponto,
ou quantas bicicletas estão disponíveis na estação mais próxima, ou até onde encontrar um guardachuva ou uma estação de álcool em gel pertinho de você.
E na Central de Notificações do Quicko app você ainda acompanha todas as notícias importantes sobre
a cidade e o funcionamento do transporte público. O aplicativo também envia alertas sobre problemas
ou mudanças no transporte público, assim você não será pego de surpresa por algum imprevisto no
meio do caminho.

* Os benefícios estarão disponíveis apenas para usuários do sistema Android
SOBRE A QUICKO (http://www.quicko.com.br)
A Quicko é uma Startup de Mobilidade Urbana que oferece diversas soluções para a pessoa integrar, de forma fácil e simples,
diferentes meios de transporte, como táxis, carros de aplicativo, bicicletas, ônibus, trens, Metrô etc., para garantir uma
jornada mais rápida e conveniente. O app traça rotas a partir de diversos modais disponíveis e do comportamento dos
próprios usuários. Além disso, a empresa ajuda o usuário a definir trajetos por meio de transportes e serviços baseados em
suas próprias preferências, também alertando-os em tempo real sobre acontecimentos no caminho e modais escolhidos.
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