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Touchtech nyhetsbrev – mars 2021 

Efter en längre tids rekryteringsprocess har vi under mars framgångsrikt anställt en försäljningschef 
som börjar senast i augusti. Personen har bevisad erfarenhet av att ha drivit försäljning av SaaS-
lösningar och samtidigt coachat och utvecklat försäljningsorganisation. Detta är en viktig rekrytering 
för att accelerera vår internationaliserings- och tillväxtresa. Med anledning av att inte påverka hans 
nuvarande jobb negativt under uppsägningstiden kommer vi tillkännage vem personen är i samband 
med att han påbörjar sin tjänst.  

Rekrytering av utvecklare har pågått parallellt. Under tiden som rekryteringen fortgår har vi valt att 
förstärka upp med konsulter för att inte tappa fart med produktutvecklingen av Digital Showroom för 
Vero Moda (ingår i Bestseller-koncernen) och den nya lösningen Digital Venue där säljare kan enkelt 
skapa produktkataloger och genomföra virtuella presentationer.  

I slutet av mars lanserade vi en ny version av Digital Venue med efterlängtade funktioner. Nu kan 
kunderna själva skapa sina användarprofiler samt administrera produktinnehåll, kataloger, 
varumärkesprofil och sitt team. Detta är en viktig milstolpe för att vi framöver ska kunna onboarda 
nya kunder i en större takt. Nu kommer vi dra igång arbetet med att flytta över de befintliga 
kunderna från den gamla plattformen. Annars är det full fokus på utveckling av nästa version av 
Digital Venue utifrån de behov som Vero Modas marknadsavdelning har. 

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, 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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