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Jack & Jones, ett varumärke inom Bestseller-koncernen, har utökat Touchtech Vendo till ca 30 butiker. Utvärderingen går nu mot sitt slutskede och
affärsdialogen handlar nu istället om ett ramavtal som möjliggör för samtliga varumärken inom Bestseller-koncernen att kunna använda Touchtech Vendo i
sina butiker. Däremot är det fortsatt Jack & Jones som är det primära varumärket som möjligheten kretsar kring. Vi har under utvärderingen framgångsrikt
kunnat påvisa att Touchtech Vendo är en skalbar lösning som har stöd för Bestsellers både aktuella och framtida behov.

Det nyligen kommunicerade samarbetet med Bestseller, med ett initialt ordervärde på 3,6 MSEK, gällande digitalisering av deras B2B-försäljning i
showrooms fortlöper enligt plan. Vi har fått positiv feedback från andra aktörer som fått konceptet med Touchtech Showroom presenterade för sig.
Ambitionen är att ha en initial version redo under hösten.

Touchtech Vendo lanserades, i samarbete med vår WooCommerce-partner Wetail, för Tretorn i deras pop-up-butik i Båstad under Tennis & Padel-tävlingen.
För första gången används Touchtech Vendo som en självbetjäningskassa där kunden kan välja att ta med sig varan från butik eller få den hemlevererad.
Resultat hittills har överträffat alla våra interna förväntningar och vi ser fram emot att få dela mer information om caset efter sommaren.

Ett nytt och spännande framtida affärsområde är Touchtech Retail Network som vi lanserar i samband med partneravtalet med pop-up-varuhuset Beyond Us
i Malmö som ska öppna i oktober. Tanken är att sammankoppla strategiskt relevanta aktörer/platser med varumärken som är anslutna till Touchtech Vendo.
Därmed skapar vi ett ekosystem där vi kan erbjuda varumärken anslutna till Touchtech Vendo möjlighet till en ökad försäljning och lokal närvaro. Sedan
offentliggörandet av samarbetet har aktörer likt Beyond Us visat intresse i att vara en partner i Touchtech Retail Network.

Fått en order på Touchtech Lima-licenser på över 400 000 kr från en israelisk återförsäljare i syfte att digitalisera försäljningsprocessen i bilhallar genom att
använda Touchtech Lima i interaktiva bord. Därtill har vi fått beställningar av Touchtech Lima från återförsäljare i England, Frankrike, Kina och Sverige under
juni.

Övriga händelser i juni:

Touchtech kortbetalningslösning för Touchtech Vendo ökade JOYs (ingår i MQ-koncernen) e-handelsförsäljning i butik med 188%.
Stämman utsåg Sïmon Saneback till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.
Signerade avtal med Jascha Stockholm till ett tre-årsavtal värde av 370 000 SEK. Då kunden har Shopify, en av världens största e-
handelsplattformar, ser vi över möjligheten att skapa en färdig modul för andra Shopify-kunder att enkelt koppla upp sig mot Touchtech Vendo.
Levererat ett nytt mindre internt utvärderingsprojekt till Coop i Norge som ser över möjligheten att lyfta fram medlemserbjudanden i Obs-butiker
förutom det pågående projekt vi har för Obs Bygg.
Fått i uppdrag av Cervera att möjliggöra för kunderna att avsluta köpet i Touchtech Vendo i den vanliga butikskassan.
Färdigställt integrationen för skoföretaget Eytys som ska lansera Touchtech Vendo i sina två butiker, varav en i London inom en snar tid.

Nästa nyhetsbrev publiceras i samband med delårsrapporten per sista augusti. Önskar alla en varm och skön sommar!
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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.


