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Comunicado ao Mercado 

 

A MOBLY S.A. (“Mobly” ou “Companhia”) (B3: MBLY3) comunica aos seus acionistas e ao 

mercado em geral, de acordo com seu plano de expansão anunciado no processo de IPO, a 

inauguração de sua nova loja Mobly Zip localizada na cidade de Suzano, estado de São Paulo. 

A loja Mobly Zip instalada em Suzano é a primeira loja implementada no novo modelo Guide 

Shop, o qual consiste em lojas com espaços físicos menores (a Mobly Zip de Suzano ocupa uma 

área total de 190 m²), sendo priorizado o atendimento de qualidade ao consumidor, 

proporcionando rapidez e eficiência no esclarecimento de eventuais dúvidas, visando, assim, 

propiciar uma excelente experiência de compra ao consumidor. Além disso, o modelo conta com 

os diferenciais da Mobly, como, atendimento diferenciado com consultores de vendas disponíveis 

para ajudar o cliente na hora da compra, tótens interativos, “prateleira infinita” com 100% dos 

produtos do website disponíveis para compra, wi-fi grátis e, etiquetas com QR Code para 

consulta de informações e produtos similares. 

O modelo Guide Shop também contribuiu para que a Mobly adquira capilaridade nas regiões e 

cidades que não comportam lojas maiores, fortalecendo a expansão da marca de forma mais 

ágil e consistente. 

O foco total está em tornar a experiência do cliente cada vez melhor com a abertura de novas 

lojas, mas também com a expansão da malha logística e com novos centros de distribuição.  

 

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022. 

 

Marcelo Rodrigues Marques 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

MOBLY S.A. 
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Notice to the Market 

 

MOBLY S.A. (“Mobly” or “Company”) (B3: MBLY3) hereby informs its shareholders and the 

market in general, according to its expansion plan announced in the IPO process, the opening of 

its new Mobly Zip store located in the city of Suzano, state of São Paulo. 

The Mobly Zip store installed in Suzano is the first store implemented in the new Guide Shop 

model, which consists of stores with smaller physical spaces (Suzano's Mobly Zip occupies a total 

area of 190 square meters), prioritizing quality in customer service, providing agility and efficiency 

in the clarification of doubts, thus aiming to provide an excellent shopping experience to the 

consumer. In addition, the model offers Mobly's differentials, such as differentiated service with 

sales consultants available to help the customer at the time of purchase, interactive totems, 

"infinite shelf" with 100% of the website's products available for purchase, wi- fi and, labels with 

QR Code to consult information and similar products. 

The Guide Shop model also contributes to Mobly gaining capillarity in regions and cities that do 

not fit larger stores, strengthening the brand's expansion in a more agile and consistent manner. 

The total focus is on improving the customer experience with the opening of new stores, but also 

with the expansion of the logistics network and new distribution centers. 

 

São Paulo, February 21, 2022. 

 

Marcelo Rodrigues Marques 

Chief Financial and Investor Relations Officer 

MOBLY S.A. 

 


