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Touchtech tecknar avtal med Chantelle 
Touchtech tecknar avtal med Chantelle som är ett globalt underklädesvarumärke med verksamhet 
på 20 marknader. Avtalet gäller Digital Venue-plattformen som initialt kommer att användas på de 
nordiska marknaderna.  

Med Digital Venue får B2B-säljarna på Chantelle ett kraftfullt verktyg för att skapa och presentera interaktiva 
produktkataloger till sina kunder/återförsäljare både för virtuella och fysiska möten. Arbetet för att driftsätta 
Chantelle på Digital Venue-plattformen påbörjas omgående med ambitionen att kunna använda tjänsten redan 
under nästkommande veckor. Chantelle som dessutom är ansluten till Stockholm Fashion District kommer 
kunna nyttja tjänsten under införsäljningsmässan i februari. 

Camilla Kvarnefält, Nordic Marketing Director på Chantelle, kommenterar förväntningarna med samarbetet: 

”Vi har stora förhoppningar på vårt samarbete med Digital Venue för vår nordiska marknad. Det känns som en 
självklarhet för oss på Chantelle att i dessa tider erbjuda både våra kunder och vår säljkår ett kraftfullt verktyg 
som förenklar och möjliggör till att digitalisera säljprocessen. 

 Vår ambition är att plattformen framåt ska fungera både som ett interaktivt presentationsverktyg samt agera 
som ett hållbart alternativ till tryckt säljmaterial i fysiska möten. Sammanfattningsvis är förhoppningen att vi 
kommer förenkla säljprocessen avsevärt både för våra kunder och även för vår säljkår.”  

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 Chantelle 

Chantelle Lingerie Group is a multi-brand company and a creative studio designing lingerie since 1876. Based in 
Paris.  Made up of 6 brands: Chantelle, Passionata, Chantal Thomass, Femilet, Livera and Darjeeling.  

Built on the principles of collaboration and innovation, we challenge conventional ways of designing, portraying 
and thinking about lingerie. Our mission at is to deliver the most consumer-centric lingerie shopping 
experience. By combining our vibrant, creative energy and robust technology, we meet our customers’ needs 
as well as anticipate them. We are not doing this alone. We are a reliable wholesale partner whom distributors 
rely on for our professionalism.  
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