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Touchtech digitaliserar Vero Modas marknadskommunikation 
Touchtech tecknar avtal med Vero Modas marknadsavdelning för den nya tjänsten Digital Venue 
till ett värde om 270 000 kr för utveckling och anpassningar samt en licenskostnad på 60 000 kr/år. 

Med Digital Venue avser Vero Modas B2B-marknadsavdelning att automatisera skapandet av kataloger som 
skickas till deras partners/återförsäljare. Idag jobbar marknadsavdelningen med traditionella verktyg där PDF-
kataloger skapas manuellt, vilket kan ta upp till 40 timmar att skapa. Med Digital Venue är ambitionen att 
automatisera processen till endast några klick. Tack vare Digital Venue-plattformen blir katalogerna dessutom 
fullt interaktiva och väldigt snygga. Mer tid kan därför användas för att skräddarsy katalogerna för varje 
marknad och återförsäljare. Marknadsavdelningen kommer förses med relevant data och insikter utifrån hur 
återförsäljarna använder katalogerna som kan ytterligare användas för att optimera försäljningen. 

Avtalet är initialt med Vero Moda. Om projektet blir lyckat kan tjänsten skalas upp till de övriga varumärkena 
som är anslutna till Bestseller, vilket då också innebär ökade licensintäkter.  

Därmed har Touchtech tre avtal med Bestseller: 

• Vendo, som används av butikssäljarna
• Showroom, som används av B2B-säljarna
• Digital Venue, som kommer användas av marknadsavdelningen

Deniz Chaban, VD på Touchtech, kommenterar det nya avtalet:

”Vi är glada för det fortsatta förtroendet från Bestseller. Som strategisk teknikpartner får vi nu möjligheten att 
digitalisera ytterligare ett viktigt arbetsflöde. Det förstärker vårt erbjudande och tekniska plattform. Dessutom 
visar vi prov på att vår affärsmodell kan skala med en portfölj av SaaS-produkter som kompletterar varandra 
mycket väl.” 

Ambitionen är att färdigställa och lansera lösningen om två till tre månader. 

För vidare upplysningar: 

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, Digital 
Venue 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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