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Pressmeddelande från Touchtech AB  

Göteborg den 8 april 2019 

 

 

Touchtech nyhetsbrev – mars 2019 

Försäljningsökningen från fjärde kvartalet 2018 har fortsatt bidra positivt under första kvartalet 2019. 

Det fokus vi har haft på att möta befintliga kunders behov har haft en positiv effekt bl.a. på 

tjänsteförsäljningen.  

Touchtech har tecknat ett 2-årsavtal med Artisanis AB till ett värde av drygt 75 000 kr. Under våren 

kommer Artisanis säljare utrustas initialt med en surfplatta med Touchtech Vendo för att utvärdera 

framtida möjligheter till att använda Touchtech Vendo mer mobilt. 

I mars har flera officiella partnerskap ingåtts, med strategiskt viktiga företag inom retail, för att skapa 

förutsättningar i syfte att skala upp försäljningen och utrullningen av Touchtech Vendo. Touchtech 

kommer framöver att fortsätta att utveckla sitt eko-system genom att etablera partnerskap med fler 

värdeadderande och strategiska bolag.   

Övriga händelser under mars: 

• Jobbat med att utveckla funktionalitet för att kunna jämföra produktegenskaper i Touchtech 

Vendo, i samarbete med Elkjöp (Elgiganten i Norge). Diskussioner förs om att utöka 

Touchtech Vendo till citybutikerna för Elkjöp i Köpenhamn, Stockholm och Helsingfors. 

• Modekedjan JOY som ägs av MQ, har lanserat kortbetalning med Touchtech Vendo för att 

enkelt genomföra e-handelsbeställningar med flexibla betalmetoder i JOY-butikerna på 

Kungsgatan 45 i Göteborg och Galleria Duvan i Karlstad. 

• Lanserat en ny version av Touchtech Lima med uppdaterad multi-touch-webbläsare.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

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

 

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. 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. 
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