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Touchtech nyhetsbrev oktober

Det har varit en spännande, utmanande och inte minst en lärorik period sedan vi öppnade butikkonceptet 
The Fitting Room i Nordstan, Göteborg i samarbete med Vertiseit. Nu är det endast tre dagar kvar, för 
de som vill uppleva framtidens butikskoncept, innan det stänger den 11 november. PR-mässigt har 
projektet varit en stor framgång och skapat mycket intresse i branschen. Många möten med potentiella 
kunder har avhandlats i The Fitting Room. Det ska bli kul att få dela med oss av väldigt intressanta 
insikter och statisik inom en snar framtid. För att hålla dig uppdaterad besök och registrera dig på: www.
thefittingroom.store 

Integrationen med Sveas ehandel har slutförts och två butiker har nu anslutits till Vendo. Mer information 
om Sveas nysatsning: http://www.ehandel.se/Modemarket-Svea-oppnar-en-speciell-fysisk-e-
handelsbutik,13592.html 

Clas Ohlsons öppnade ett nytt butikskoncept på Sveavägen i Stockholm med Vendo. I november planeras 
lansering av Vendo i en Clas Ohlson butik i Helsingfors. 

J.Lindeberg har anslutit flertalet nya butiker till Vendo av det tidigare beställda licenserna som 
kommunicerades i förra nyhetsbrevet från september. Extra spännande är att de lanseras i Åhlens-
butikerna samt en i Danmark och en i Norge. Därmed har vi flertalet kunder som tar med sig Vendo 
utanför Sveriges gränser. 

Samarbetet med Bestseller för att slutföra integrationen med Vendo har gått väldigt bra. Två Jack & Jones 
butiker i Danmark och en butik i Tyskland har anslutits till Vendo. Just nu planeras det för lansering av 
Vendo i fler butiker under testperioden bl.a.i Frölunda. 

Axel Arigato har beställ en ny Vendo-enhet till den nya Göteborgsbutiken som ska öppnas i november. 
Axel Arigato, en av våra tidigaste kunder, öppnade sin första butik i London med Vendo och har sedan dess 
öppnat butiker eller popups i Stockholm, Berlin, Köpenhamn och Göteborg med Vendo. 

Caliroots har beställt en ny Vendo-enhet till den nya Stockholmbutiken som ska öppnas i november.

Vi har kunnat påbörja utveckling av nya och spännande funktionalitet Vendo i samarbete med Coop och 
Avensia. Mer information om detta i samband med att vi lanserar den nya versionen. Coop har anslutit en 
ny OBS Bygg-butik i Klepp, Norge. 

I samband med de senaste lanseringarna av Vendo på nya marknader har vi utökat språkstödet med 
tyska, danska och finska utöver tidigare för svenska, norska och engelska. 

Intresset för vår nya integrerade betallösning har varit väldigt bra. Vi jobbar för att kunna leverera 
lösningen till flertalet befintliga kunder inom en snar framtid. Touchtech är först ut i världen med att 
kunna ta betalt med en kortterminal där ordern läggs som en ehandelsbeställning. Mer information: 
https://www.touchtech.com/nya-funktioner 

Den tidigare kommunicerade rekryteringen av en projektledare anslöt den 15e oktober.

Vi hörs i samband med Q3-rapporten den 30 november.

Med vänliga hälsningar,
Deniz Chaban
deniz@touchtech.com 
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Om Touchtech
Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln 
för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer 
två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo. Båda består av interaktiv mjukvara som 
installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och 
mässor. Bolagets produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan 
översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna 
presentera oändligt med information om exempelvis produkter.


