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Stenströms är tidigare kommunicerade kund
Den 12 december informerades marknaden om att Touchtech slutit ett avtal med ett svenskts modebolag 

värt 750 000 kr. Nu kan Touchtech meddela iom lanseringen i butik att kunden är Stenströms.

Den svenska skjorttillverkaren Stenströms erbjuder nu sitt fulla lagersortiment i sina butiker med hjälp av 
Touchtech Vendo. Först ut med lösningen den 5 februari är Stenströmsbutiken på det anrika varuhuset NK. 
Därefter kommer flagskeppsbutikerna i Stockholm, Helsingfors, Hamburg och Köpenhamn att anslutas. 

Fredrik Strandberg, VD AB Stenströms skjortfabrik, kommenterar:
” Våra flaggskeppsbutiker har en begränsad yta och har idag ingen möjlighet att visa hela Stenströms 
sortiment. När vi nu installerar Touchtech skärmar ges både vår personal och våra kunder ett jättebra 
verktyg för att få tillgång till hela vårt breda produktutbud. Kunden kan själv välja om de önskar få varan 
levererad till butik eller skickad till sin hemadress. Genom att installera Touchtech höjer vi servicenivån 
ytterligare mot våra kunder då vi fortsatt erbjuder hög service och expertis av personalen i butiken och 
kombinerar detta med flexibla leveranssätt”.

Kunderna kommer att kunna välja mellan att få sina varor levererade direkt till butiken eller hem. All 
online-försäljning registreras till butiken. Lösningen baserar sig på Touchtech Vendo som levererats i 
samarbete med ehandelsbolaget Avensia. 

Deniz Chaban, VD Touchtech, kommenterar:
”Stenströms har flertalet egna butiker och fler än 1500 återförsäljare fördelat på över 20 marknader 
globalt. Deras förutsättningar med ett stort produktutbud i kombination med väldigt begränsade ytor är 
optimala för att driva försäljning via Touchtech Vendo i butik.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com
031-75 73 260



OM STENSTRÖMS
Stenströms är ett av Sveriges äldsta modeföretag med kvalitetsskjortor och tillhörande plagg som 
fokusområde. August Stenström startade skjortfabrik redan 1899 i Helsingborg och företaget som ännu i 
dag är familjeägt, har sedan starten exporterat skjortor till stora delar av världen, alltid med kvalitet som 
ett av ledorden. Efterfrågan har vuxit med åren och det förändrade sättet att handla kräver nya lösningar. 
Stenströms är måna om att ligga i framkant och även finnas där kunderna är, oavsett om det gäller i butik, 
på sociala medier eller online. 

OM TOUCHTECH
Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att 
digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget, som är noterat på Spotlight, utvecklar 
och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo. Båda består av interaktiv mjukvara som 
installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. 
Bolagets 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.


