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Zetup tar totalansvaret för hela KICKS IT-miljö  
 
KICKS - Nordens ledande skönhetskedja - har tecknat ett 5-årsavtal med Zetup AB 
för leverans och strategiskt partnerskap inom IT. Innehållet i leveransen är 
uppbyggt på att stödja och utveckla verksamhetskritisk IT för KICKS 250 butiker 
och e-handel i Norden. Leveransen är en viktig del för KICKS fortsatta 
digitaliseringsstrategi. 
 

Förflyttningen till Zetup har inneburit ett omfattande designarbete och en avancerad 
kravställning. En helt ny miljö har implementerats bestående av servicedesk, arbetsplats, 
infrastruktur och applikationsdrift för kundens verksamhetskritiska applikationer. Projektet 
har innefattats av migrering till den nya miljön och information har i vissa fall separerats 
från den tidigare bolagsstrukturen. 
 
”Vi ser fram emot ett samarbete med Zetup där vi tillsammans ska utveckla och 
implementera en skräddarsydd och driftsäker IT-miljö för KICKS. Vår målsättning var att 
hitta en leverantör som passar KICKS både när det gäller flexibilitet och storlek. Andra 
viktiga komponenter som Zetup erbjuder är de befintliga standardiserade plattformarna 
för server- och klientinfrastruktur samt att de har rutiner för att säkerställa 
driftleveransen”, säger Magnus Rodén, Operations Manager på KICKS.   
 
Efter färdigställd förflyttning övergår ansvaret för miljön till Zetups kundteam där utveckling 
och effektivisering fortsätter genom Zetups koncept "IMPROVE IT".  Allt för att ge KICKS en 
trygg, säker och kostnadseffektiv IT-leverans till de olika verksamheterna.   
 
”Vi är oerhört tacksamma för förtroendet att vara KICKS IT-partner och få vara med och 
utveckla denna moderna butikskedja som ständigt är i framkant. Vi är passionerade över 
att stötta kundernas verksamhet, så vi kommer att arbeta tillsammans med KICKS för att 
ständigt förbättra IT-miljön och hjälpa kunden att uppnå sina mål”, säger Zetups VD Mats 
Franzén.  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Mats Franzén, VD, Zetup AB, tel 0704-47 29 09, mats.franzen@zetup.se 
David Heeroma, CDO & CIO, Kicks AB, david.heeroma@kicks.se 
 
Om Zetup 
Zetup är en helhetsleverantör inom IT med fokus på effektivisering. Genom att förbättra kundernas IT 
utifrån teknik, processer och mänskliga aspekter, effektiviseras hela deras verksamhet. Zetup arbetar 
med metoder som bygger på lång och samlad erfarenhet och med en unik passion för området. 
Leverans sker bland annat i form av förbättringsplaner, produkt- och processlösningar, drift eller 
specialistkompetens. Zetup, som grundades 1986, blev ett fristående bolag 2007 och har idag fler än 
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100 medarbetare på kontor i Göteborg, Stockholm och Trollhättan. Zetup är för hela sin verksamhet 
certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 och ISO/IEC 
27001:2014. www.zetup.se 
 
Om KICKS 
KICKS är Nordens ledande skönhetskedja och erbjuder ett helhetskoncept inom makeup, doft, hudvård 
och hårvård. Med välutbildade skönhetsexperter i 250 butiker i Sverige, Norge och Finland och en 
modern omnikanalslösning, där fysisk butik och e-handel är integrerat, erbjuder KICKS personliga och 
inspirerande skönhetstjänster och runt 25 000 produkter från 300 varumärken. KICKS har 
flaggskeppsbutiker i Göteborg, Oslo och Malmö och är en del av Axel Johnson-koncernen.  
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