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Touchtech tecknar avtal med B2B-leverantören Gung 
Touchtech har tecknat ett samarbetsavtal med B2B-teknikleverantören Gung som avser Digital 
Venue. 

Gung är experter på B2B med fokus på att komplettera kundernas befintliga affärssystem. Inom ramen av 
samarbetet kommer Gung att utveckla och underhålla en integration mellan sin B2B-plattform och Digital 
Venue. Därmed kommer Gung kunna erbjuda sina kunder, vilket är fler än 80 varumärken verksamma inom 
mode- och inredningsbranschen, möjligheten att digitalisera B2B-säljarnas kundmöten i showrooms och online. 

Deniz Chaban, VD på Touchtech, kommenterar samarbetet: 

”Gung blir en värdeadderande integrations- och leveranspartner av Digital Venue. Vilket, förutom möjligheten 
att sälja Digital Venue-licenser, innebär att de ansvarar för både support och onboarding gentemot sina kunder. 
Jag ser fram emot ett givande samarbete där båda parter förädlar varandras tjänster och delar erfarenheter 
inom digitalisering av B2B.” 

Gant Footwear som är en gemensam kund kommer vara först ut med en integrerad lösning. De produkter som 
en inköpare önskar att beställa under mötet med en Gant-säljare kommer att kunna skickas till B2B-
affärssystemet. Detta optimerar ett annars manuellt slutsteg i införsäljningsprocessen för B2B-säljarna. 

Daniel Göhlin, VD på Gung, kommenterar samarbetet: 

”Med Digital Venue och Gung kommer våra gemensamma kunder och nya kunder kunna fortsätta sina 
digitaliseringsresor. Integrationen mellan systemen minskar administrationen för de användare som vill ha ut 
och in information från underliggande affärssystem. Samarbetet tillför Gungs kunder mer funktionalitet och 
passar väl in i vår övertygelse att dedikerade och nischade produkter som kan prata tillsammans är den 
optimala upplevelsen för användaren och kunden.” 

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.  

Om Gung 

Gung är experter på B2B med fokus på att komplettera befintliga affärssystem. Sedan 2015 har vi jobbat med 
svenska och internationella varumärken inom alla branscher för att digitalisera och förbättra affären med vår 
plattform. Mer om Gung: https://www.gung.se/  
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