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Blippits appterminal erbjuds på marknaden som White 
Label med Pejs självbetjäningskiosk 
 
Blippit, delägt dotterbolag till Crunchfish Proximity, har avtalat med Pej om villkoren 
för att integrera Blippit med Pejs populära självbetjäningskiosk, och 
förutsättningarna för att erbjuda Blippits appterminal som White Label under Pejs 
varumärke. Pej är först med att erbjuda en självbetjäningskiosk med Blippit och är 
det första systemet på Android-plattformen som integrerat Blippit. Dessutom är Pej 
först ut på marknaden med en White Label av Blippits appterminal.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pej erbjuder mobila beställnings- och självservicelösningar för arenor, restauranger och 
servicehandeln och arbetar tillsammans med kassasystemleverantörer för att förbättra 
kundupplevelsen. Pej finns bland annat på några av Sveriges största arenor och nöjesfält. Pej 
är en nära partner till Oracle, en av världens största kassasystem inom restaurang och för hotell, 
och erbjuder även sin självbetjäningskiosk till servicehandeln i partnerskap med ClearOn.   

Blippit ska integreras med Pejs system och dess populära självbetjäningskassa som erbjuds 
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som en integrerad satellitkassa till andra kassasystem. Blippits appterminal blir bryggan som 
identifierar kunden innan köpet slås till betalning, med ett blipp med exempelvis Swish, och 
kassan skall kunna ta hänsyn till eventuella lojalitets- och kupongrabatter innan godkännande 
av betalningen i Swish.  
 
”Pej håller på att slå igenom stort i marknaden med sin självbetjäningskiosk och sina mobila 
lösningar och vi tar gärna rygg på den resan. Spännande samarbeta med Pej med tanke på 
deras partnerskap med stora kassasystemleverantörer och de lösningar vi kan skapa 
tillsammans för den digitala kundresan i butik.”, kommenterar Joachim Samuelsson, 
styrelseordförande i Crunchfish AB (publ) samt VD på Crunchfish Proximity och Blippit. 
 
”Vi ser stora möjligheter med att erbjuda Blippit kopplad till vår självbetjäningskiosk. Vi ser 
många även fler tillämpningar för appterminalen utöver betalningar. Det här är bara början. Att 
vi delar kontor med Crunchfish och Blippit i The Penthouse på Media Evolution City i Malmö gör 
det både enkelt och effektivt att samarbeta”, säger Victor Sandberg, medgrundare och VD 
på Pej. 
 
För mer information kontakta: 
Joachim Samuelsson, styrelseordförande för Crunchfish och VD Crunchfish Proximity 
+46 708 46 47 88 
joachim.samuelsson@crunchfish.com 
 
Joakim Nydemark, VD Crunchfish 
+46 706 35 16 09  
ir@crunchfish.com 
 

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250. 

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 20 februari 2020. 
 
Om Crunchfish – crunchfish.com 
Crunchfish AB (”Crunchfish”) utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil betalning och 
augmented reality. Verksamheten kring mobil betalning bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på 
närhetsbaserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara erbjuds interaktionslösningar för 
mobilbetalning som även fungerar när betalaren och mottagaren är offline. Kommersialiseringen av Blippits 
appterminal görs i samarbete med ClearOn i gemensamt bolag. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning 
av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner 
enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North 
Growth Market sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö. 


