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Pressmeddelande från Touchtech AB 

Göteborg den 15 december 2017 

 
 

Touchtech tecknar avtal med Stutterheim 
 
Touchtech tecknar ett två-årsavtal med modebolaget Stutterheim, som designar snygga och funktionella 

regnkläder. Under Q2 2018 kommer två brand-butiker att anslutas till Touchtech Vendo varav en i New York. 
 

Om Stutterheim 

Stutterheim grundades av Alexander Stutterheim 2010 och är ett svenskt premium-varumärke som bedriver 

försäljning via två egna brand-butiker, e-handel och via återförsäljare på 25 marknader. I Sverige finns deras 

regnjackor att köpa bl.a. via NK, Volt och även vår befintliga kund Sea Life. 

Affärerna i inledningsskedet medför inte några betydande intäkter för Touchtech men över tid kan det leda till 

större intäkter i det fall kunderna beslutar sig för en större utrullning till fler butiker. 

Peter Bergkrantz VD på Stutterheim kommentarer: 

”Vår E-handel är en stark tillväxtmotor när vi tittar på verksamheten i stort. För 2018 så satsar vi på att öka 

tillväxten inom detta affärsområde radikalt. I en värld där kunder förväntar sig högre tillgänglighet, snabba 

leveranser och enkla digitala lösningar både online och i butik så känns det spännande att samarbeta med 

Touchtech. Vi har ett förhållandevis stort sortiment för att vara ett specialistvarumärke och en begränsad yta i 

vår egen retail - att sammankoppla hela vårt sortiment på det här sättet blir därför väldigt spännande rent 

tillväxtmässigt.” 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

VD Deniz Chaban 

Telefon: 031 - 75 73 260 

E-post: deniz@touchtech.com 

 

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, så båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större 
touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolaget 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. 


