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Footway   inleder   strategiska   samarbeten   
Footway   planerar   att   under   det   fjärde   kvartalet   lansera   en   helt   ny   e-handelsplattform.   Plattformen   bygger   på   en   gemensam   global   infrastruktur   dit   
alla   koncernens   butiker   kopplas.   Som   ett   led   i   utvecklingen   har   Footway   ingått   samarbetsavtal   med   de   innovativa   och   datadrivna   
tjänsteleverantörerna   Ingrid   och   Loop54.   

I   den   globala   infrastrukturen   ingår   exempelvis   logistik,   kundservice,   leverantörsportal   och   checkout-funktionalitet.   Butikerna,   som   i   dagsläget   omfattar   
Footway,   Sportamore,   Brandos   och   Solestory,   representerar   samtidigt   olika   produktkategorier   med   unika   skyltfönster   och   produkter.   Via   plattformen   
kan   också   respektive   butik   enkelt   lanseras   på   nya   marknader.     

För   att   ytterligare   stärka   kundupplevelsen   i   plattformen   har   Footway   påbörjat   samarbeten   med   Ingrid   och   Loop54.   Genom   Ingrid   presenteras   kunden   för   
de   mest   fördelaktiga   leveransalternativen   utifrån   faktorer   såsom   varukorgens   innehåll,   hur   snabbt   kunden   önskar   leveransen   samt   geografiskt   avstånd.   
Via   Loop54   personaliseras   samtidigt   shoppingupplevelsen   genom   sök   och   navigering   så   att   varje   kund   möts   av   relevanta   produkter.   Därmed   utökas   det   
redan   framgångsrika   samarbetet   som   Loop54   och   Sportamore   haft   under   flera   år.   

”Den   nya   plattformen   kommer   inleda   nästa   fas   i   Footways   tillväxtresa.   Med   en   gemensam   global   plattform   för   alla   butiker   minskar   vi   komplexiteten   
vilket   i   sin   tur   innebär   såväl   lägre   kostnader   som   snabbare   utveckling.   För   kunder   och   leverantörer   blir   samtidigt   den   totala   upplevelsen   enklare,   och   ju   
mer   data   vi   kan   samla   desto   skarpare   blir   erbjudandet.”,   säger   Daniel   Mühlbach,   VD   för   Footway.   

Footways   nya   plattform   planerar   att   lanseras   under   mitten   av   fjärde   kvartalet   2020.   

  
  
  

För   ytterligare   information     

Daniel   Mühlbach,   VD   Footway   
Email:   daniel.muhlbach@footway.com   
Mobil:   073-533   65   45   
  

Piotr   Zaleski,   VD   ingrid   
Email:   piotr@ingrid.com   
Mobil:   070-571   81   10   
  

Robin   Mellstrand,   VD   Loop54   
Email:   robin@loop54.com   
Mobil:   070-818   13   82   
  
  
  

Om   Footway   
Footway   som   grundades   2010   är   en   e-handel   med   försäljning   av   produkter   inom   sport   och   mode   via   Footway.com,   Sportamore.com,   Brandos.com,   
Solestory.se   mfl.   Vi   vill   påskynda   hur   internets   transparens   gör   kundernas   värderingar   inom   kvalitet,   pris   och   miljö   avgörande   för   framtidens   
produktutveckling.   För   att   möjliggöra   snabb   tillväxt   arbetar   vi   med   globala   strukturer,   crowdsourcing   och   hög   grad   av   automatisering.   Koncernen   finns   
idag   på   24   marknader   och   omsätter   omkring   2   miljarder   kronor.   

  
Footways   aktier   är   listad   på   Nasdaq   First   North   Growth   Market   med   kortnamn   FOOT   B   och   FOOT   PREF.   Erik   Penser   Bank   AB   är   Certified   Adviser   och   
nås   på   08-463   83   00   eller   via   email:   certifiedadviser@penser.se.   Mer   information   om   bolaget   finns   på    footway.se/investors   
  

Informationen   lämnades   enligt   VDs   försorg,   för   offentliggörande   den   22   oktober   2020   13:00   CEST.   

  

  

https://www.footway.se/investors.html

