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Touchtech tecknar ett globalt ramavtal med Bestseller

Touchtech har tecknat ett globalt ramavtal med Bestseller, ett av världens största modebolag, som avser 
att tillgängliggöra det fulla produktutbudet i butik med hjälp av Touchtech Vendo. I ett första steg avser 
BESTSELLER att rulla ut minst 100 installationer med Touchtech Vendo per sista januari 2020 för JACK & 
JONES. 

BESTSELLER har utvärderat Touchtech Vendo sedan oktober 2018 i två danska JACK & JONES-butiker och 
sedan dess kontinuerligt ökat till fler butiker på marknader i Europa. Ramavtalet kommer möjliggöra för 
BESTSELLER att på koncernnivå erbjuda Touchtech Vendo till fler varumärken, vilket inkluderar bl.a. JACK 
& JONES, VERO MODA, ONLY, PIECES, VILA, Y.A.S och SELECTED FEMME fördelat på 2700 butiker på över 
38 marknader runtom i världen.

Deniz Chaban, VD på Touchtech, kommenterar samarbetet:
”Vi är väldigt stolta och glada för förtroendet från Bestseller över att få vara med i deras fortsatta satsning 
för att digitalisera sin retail-verksamhet. Vi avser att vara en långsiktig samarbetspartner till Bestseller för 
att vidareutveckla både befintliga lösningar och tillsammans hitta nya möjligheter.”
Dessutom ansvarar Bestsellers interna team för hårdvarulösningen och utvecklingen av integrationen 
med Touchtech Vendo. Detta är en mycket bra indikation på att Touchtech Vendo är en skalbar lösning då 
inga resurser från Touchtech behöver involveras för att Bestseller ska kunna rulla ut Vendo i sitt butiksnät. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com 

Denna information är insiderinformation som Touchtech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2019-09-05.

Om Touchtech
At Touchtech, we have a mission: to solve retail’s challenges with products that delight and inspire. As 
the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products — Vendo, 
Showroom and Lima — we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using 
interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our 
products are extending what’s possible when integrating online with offline, delivering on the promise to 
increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces. 


