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Touchtech ingår avtal med Svea

Touchtech tecknar ett två-årsavtal med modebolaget Svea Simplicity Improved AB till ett 
värde av drygt 280 000 kr. Under hösten kommer två butiker utrustas med Touchtech Vendo i 
syfte att öka försäljning, lönsamhet i butikerna och bidra till en förbättrad kundupplevelse.

Ted Wallmansson, Head of Marketing på Svea, kommenterar:

”För oss känns det här samarbetet som ett självklart steg för vår fortsatta digitala 
transformation, möjligheten att knyta ihop säcken för mötet med kunden och försäljning 
online. Det här blir ett sätt att öka servicegraden vilket vi tror är extremt viktigt i en hårt 
konkurrensutsatt bransch där alla ska nå igenom bruset.

Vi kommer testa två olika vägar med hjälp av Touchtech, dels en variant i mer traditionell 
butiksmiljö men också ett renodlat online/offline-koncept där fokuset ligger på event, PR och 
upphämtning i vårat show-/fitting room på Grev Turegatan i Stockholm.”

Om Svea
Svea är ett familjeföretag grundat för 20 år sedan. Varumärket inriktar sig på unisex, med 
tyngdpunkt på tjej. Det är 2000-talets tolkning av den klassiska stilen, där vi i alla delar behåller 
själen och en given glimt i ögat. Inspirationen är hämtad ur amerikanskt och engelskt collegeliv, 
twistad med traditionella sporter, med botten i vår svenska själ. Framgången i konceptet bygger 
på en konsekvent linje med bearbetade material av hög kvalitet.

”Vi lägger gärna lite extra energi på oväntade detaljer och humoristiska budskap. Alltid med själ 
och hjärta. Så möter vi målgruppens behov och fyller den lucka vi sett på marknaden.” 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, vd
deniz@touchtech.com 
031-75 73 260

Om Touchtech
Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller lösningar till detaljhandeln för 
att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolagets produkter ryms inom 
det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna 
presentera och erbjuda det fulla sortimentet i butik.


