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Utvecklingen av den digitala showroom-lösningen för Vero Moda har fortskridit bra. Vi ser fram emot 
feedbacken från säljarna som ska använda lösningen under nästkommande införsäljningsperiod som 
startar i januari. Det kommer möjliggöra en helt ny köpupplevelse för att presentera produkter och 
lägga beställningar.  

Samarbetet som vi inledde med Stockholm Fashion District (SFD) inför inköpsmässan i augusti med 
några utvalda varumärken har under november formaliserats. SFD blir en återförsäljare av licenser till 
de mer än 700 varumärken som är anslutna till eller hyr showroom-plats av SFD. Sälj- och 
marknadsföringsarbetet har kommit igång ordentligt där SFD bjudit in de anslutna varumärkena till 
ett webbinar för att presentera Digital Venue. 

Digital Venue som lanserades i november som ett eget varumärke på www.digitalvenue.app är en 
produktifiering och marknadspaketering av den mjukvaruteknologi vi utvecklat för B2B-säljarna i 
samarbete med Vero Moda under snart två år. Även om den till viss del skiljer sig i funktionalitet från 
showroom-projektet med Vero Moda kommer dessa två lösningar att konvergera till en gemensam 
plattform. Fokus med Digital Venue i ett första skede är att kunna reducera arbetstiden med att 
skapa snygga digitala och interaktiva kataloger med upp till 70-90%. Dessa kataloger kan därefter 
användas i kollaborativa online-möten.  

Vår ambition är att öppna upp tjänsten för vem som helst att skapa konton på Digital Venue och 
komma igång med att skapa kataloger. Visionen på lång sikt är att Digital Venue ska bli mer än ett 
verktyg för att skapa de bästa visuella katalogerna. Det ska vara en mötesplats där B2B-
affärsrelationer stärks och transaktioner genomförs.  

Även om Digital Venue fortfarande är under utveckling har vi kunnat teckna avtal med Vagabond och 
andra nya varumärken i Sverige. Vi för dialog med både stora och små varumärken som är 
intresserade av tjänsten och ser goda möjligheter att teckna nya kundavtal för Digital Venue inom 
den närmaste tiden.  

Kan också nu informera att NameIt (ett varumärke inom Bestseller-koncernen) gick live med 
Touchtech Vendo i sina första butiker i slutet av november. Vi kan också informera om att ett tredje 
varumärke inom Bestseller planeras att gå live med Vendo under Q1 2021. 

Nästa uppdatering kommer i samband med bokslutskommunikén den 12 februari 2021. 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Deniz Chaban, VD 
deniz@touchtech.com 

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. 
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