
 
 
  

 
 
Vagabond väljer Knowit för e-handelsutveckling 
 
Vagabond verkar på en allt mer konkurrensutsatt marknad där en modern  
e-handelsplattform är en viktig framgångsfaktor. Därför väljer de nu att ta nästa steg 
med sin e-handel och har valt Knowit som partner för vidareutveckling av e-
handelslösningen som bygger på Episerver Commerce.  
 
- E-handel är en viktig del i vår globala varumärkeskommunikation och vi ville ha en partner 
med bred erfarenhet och kompetens inom den globala e-handeln. Knowit har stor kunskap i 
onlineutveckling och e-commerce, säger Patrik Barkevall, Online Business Development 
Manager, Vagabond International AB. 
 
Vagabond International AB är en av Europas marknadsledande skovarumärken med en 
produktion på cirka 2 miljoner par skor och accessoarer årligen. Produkterna säljs på mer än 
40 marknader över hela världen, inklusive Skandinavien, Tyskland, England, USA och 
Ryssland. Vagabond sysselsätter cirka 500 personer, varav 90 på huvudkontoret i Varberg. 
 
- Vagabond är ett spännande varumärke som verkar på en internationell arena och vi ser 
framför oss ett långsiktigt samarbete där vi gemensamt kommer att ta Vagabonds e-handel 
vidare till nästa nivå, säger Hanna Svensson, VD Knowit eCommerce. 
 
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika 
kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Solutions, 
Experience och Insight. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom it, design och 
kommunikation samt managementkonsulting som skiljer ut oss från andra konsultbolag. Vår kultur 
präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt 
utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1850 medarbetare representerade på 17 orter i 
Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB 
(publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna 
knowitgroup.com. 
 
För mer information, kontakta 
Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30 
Eller 
Hanna Svensson, vd Knowit eCommerce, 0706 971641 
 
Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för 
offentliggörande kl.11.30 den 20 april 2016. 
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