
Vaimo lanserar ny accelerator för
Composable Commerce: Vaimo
Launchpad



Stockholm, 1 mars 2023 – Vaimo, en ledande byrå inom digitala kundupplevelser,
har lanserat en ny accelerator för Composable Commerce som snabbar på processen
att driftsätta en ny e-handelslösning. Med commercetools som motor är Vaimo
Launchpad ett startpaket som täcker fyra huvudområden: en grund för Composable
Commerce, en plattform för tjänster och integrationer som möjliggör effektiva
dataflöden mellan sammankopplade system, en DevOps-process som möjliggör
snabbare teknisk onboarding och sist acceleratorer för att påskynda hela
implementationsprocessen.

"Att starta resan mot en lösning för Composable Commerce kan verka skrämmande.
Likt bygget av en Ikea-möbel utan instruktioner kan uppgiften te sig nästintill omöjlig.
Vaimo Launchpad kan därför liknas vid en instruktion, guide eller karta för resan mot
en modern e-handel. Vi har lagt tusentals timmar på att välja, utvärdera och bygga
samman rätt komponenter för att dessa ska fungera sömlöst ihop. Allt för att ni ska
slippa onödiga investeringar. Trots att det är en accelerator av färdigbyggda
komponenter - har man samtidigt den flexibilitet som behövs för att efter behov byta ut



individuella beståndsdelar och system. Detta skapar en fantastisk utgångspunkt och
grund för en långsiktigt framgångsrik resa inom Composable Commerce."

—Charles Heal, Commercial Director, Vaimo UK

Med Vaimos Launchpad kan företag bygga vidare på, ersätta och lägga till nya
lösningar baserat på deras tillväxt och behov. Den här tekniska strategin och dess
flexibilitet begränsar behovet av att lägga onödig tid och resurser på att underhålla  en
anpassad arkitektur.

”Vi arbetar med utvalda, ledande partners med bevisad framgång inom sina områden
för Vaimo Launchpad. Vi hjälper våra kunder att välja de bästa komponenterna för
sina behov för att säkerställa att de får en stark kommersiell grund direkt från start,"
säger David Holender, VD och grundare på Vaimo.

David fortsätter: ”Vårt fokus på Vaimo är att bredda vårt tjänsteutbud och erbjuda
moderna upplevelser för våra kunder och i tur deras kunder. Vår erfarenhet av att
bygga och underhålla e-handelslösningar i över 14 år innebär att våra kunder får en
framtidssäker lösning och partner med Launchpad.”

Vaimo Launchpad är en perfekt matchning för företag med ambitiösa mål inom
omnikanal med en vision om att ansluta alla försäljningskanaler till en lösning. Det
passar också företag som vill fokusera på att skapa konkurrenskraftiga digitala
tjänster. Fler och fler e-handlare och varumärken väljer en Composable Commerce-
lösning för att hålla jämna steg med digitala trender och ny teknik.

Om Vaimo

Vaimo är en av världens mest respekterade experter inom e-handel och
kundupplevelser. Som fullservicebyrå levererar vi konsulttjänster, design, utveckling,
support och analystjänster till varumärken, återförsäljare, tillverkare och organisationer
över hela världen.
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