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Touchtech tecknar avtal med Home of Textile 
Touchtech tecknar avtal med Home of Textile, ett inredningsbolag som driver varumärkena 
Jakobsdals och Boel & Jan. Avtalet gäller Digital Venue-plattformen. Home of Textile är verksamma 
på den europeiska marknaden med fokus på de nordiska länderna. 

Med Digital Venue får B2B-säljarna på Home of Textile ett kraftfullt verktyg för att skapa och presentera 
interaktiva produktkataloger till sina kunder/återförsäljare både vid virtuella och fysiska möten. Arbetet för att 
driftsätta Home of Textile på Digital Venue-plattformen har redan kommit igång tillsammans med vår partner 
Gung, vilket vi nyligen tecknade ett samarbetsavtal med.  

Asgeir Eiriksson, VD på Home of Textile, kommenterar förväntningarna med samarbetet: 

”Vi har digitaliserat våra större flöden sedan början av 2019, pandemin som drabbade världen under 2020 har 
påskyndat digitaliseringsprocessen hos våra partners, vilket gör att vi också kan öka takten med att brett nå ut 
med våra verktyg. Vi har länge följt Touchtechs utveckling och gillar det vi ser, nu kändes det rätt att 
implementera Digital Venue-tjänsten för våra B2B säljare och kunder. 

Jag är övertygad om att Digital Venue från Touchtech kommer hjälpa våra säljare att effektivisera våra flöden 
samt förbättra upplevelsen för våra kunder.” 

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 Home of Textile 

Home of Textile Scandinavia AB conducts business in the furniture and interior design industry in Europe 
focusing on the Scandinavian market under the two brands Boel & Jan and Jakobsdals. Our head office is 
located in Dalsjöfors, just outside Borås, where the company is housed in an old factory district with heritage 
from the old swedish textile industry. Home of Textiles’ brands create trendy interiors and lifestyles that inspire 
unique rooms and environments by adding emotion, soul and attitude. 
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