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Pressmeddelande från Touchtech AB  

Göteborg den 7 juni 2019 

 

Touchtech får Lima-order värd 400 000 kr från 
Israel 
Touchtech har fått en beställning av Touchtech Lima licenser från den israeliska partnern MTTech till 

ett värde av 400 000 kr. Beställningen, som efter en längre tids utvärdering, avser ett större projekt 

för att digitalisera försäljningsprocessen i bilhallar genom att använda Touchtech Lima i interaktiva 

bord. 

För mer information om hur Touchtech Lima används kan ses här: 

• Touchtech Lima som smart säljverktyg: https://www.youtube.com/watch?v=YNhIfWNDiEg 

• Paperless smart office systems: https://www.youtube.com/watch?2=&v=W9Qa3mb2Vmw 

• Mer om MTTech: http://mttechs.com/ 

Deniz Chaban, VD på Touchtech, kommenterar samarbetet: 

”Vi är väldigt glada över det goda samarbetet med MTTech som med stor passion skapat innovativa 

applikationer med Touchtech Lima som grund. Detta var bara början i att erbjuda smarta interaktiva 

säljverktyg för bilbranschen och med deras närvaro i Israel, USA och Mexico ser vi fram emot att 

utveckla och växa Touchtech Lima vidare på dessa marknaden.” 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Deniz Chaban, VD 
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. 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. 

Om MTTech 

MTtech is an innovative company specializing in interactive multi-touch tables with cutting-edge technology. 

Our dynamic signature software converts a standard multi-touch table into an efficient and effective, yet 

creative way to engage with your customers, colleagues or employees. Our objective is to focus on changing 

the way we live and work by transforming unique technology and innovative software into a revolutionary 

product. 
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