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Touchtech ingår partnerskap gällande ett nytänkande Pop-Up-varuhus

Touchtech ingår ett strategiskt avtal med Beyond Us AB som planerar att från oktober 2019 driva ett 1000 
kvm nytänkande pop-up-varuhuskoncept inom fashion, teknik, livsstil och inredning med upplevelsen i fokus 
på Södra Vallgatan 5 i Malmö.

Varumärken kommer att kunna hyra in sig upp till tre månader för exponering och försäljning av varor där 
personal, marknadsföring, affärsutveckling och high-end service kommer ingå. I butikslokalen kommer det 
också att finnas café, showroom, olika mötesplatser, möjlighet till eventarrangemang och ett tjänsteutbud 
med bland annat paketutlämning, allt i en föränderlig mix. 

Touchtech ska leverera den interaktiva infrastrukturen med stora touchskärmar där varumärken som är 
anslutna till Touchtech Vendo ska kunna presentera och sälja varor från hela sitt e-handelsutbud. Touchtech 
och Beyond Us kommer att dela på intäkterna som baseras delvis på en provisionsmodell av försäljningen 
som sker via Touchtech Vendo.

I upplägget med Beyond Us kommer Touchtech dessutom att få en egen exponeringsyta för att bedriva 
försäljning och marknadsföring. Det innebär att Touchtech kan erbjuda de varumärken som är anslutna till 
Touchtech Vendo möjligheten att skapa lokal närvaro i Malmö och driva e-handelsförsäljning.

Frida Roos, initiativtagare på Beyond Us, kommenterar:
”Med Touchtech Vendo som en del av vårt erbjudande kan vi skapa ett lönsamt och inspirerande samspel 
mellan varumärken och kunder där personalen kan presentera och sälja från varumärkets hela utbud.”

Deniz Chaban, VD på Touchtech, kommenterar samarbetet:
”Samarbetet med Beyond Us är ett första steg i att bygga ett retail-partnernätverk med Touchtech Vendo 
som en naturlig del av inredningen i varuhusen. Därmed kan vi skapa ett ekosystem där varumärken som är 
anslutna till Touchtech Vendo kan nå nya kunder och öka sin försäljning. För Touchtech innebär det att vi kan 
stärka vårt erbjudande ytterligare och öppna upp för ytterligare ett spännande affärsområde som vi kallar för 
Touchtech Retail Network”.  

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.


