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Touchtech nyhetsbrev – maj 2021 

Touchtech har tecknat avtal med Racketspecialisten Norden AB, som initialt gäller tre licenser av 
Touchtech Vendo till ett värde av ca 77 000 kr/år, via vår partner Vertiseit som ansvarar för 
integration och leverans av helhetslösningen. Touchskärmarna med Vendo kommer att användas på 
Padelzones padel-anläggningar i Kinna, Varberg och Borås. Via Vendo kommer Racketspecialisten 
kunna marknadsföra budskap och driva försäljning på strategiska platser där deras kunder finns, utan 
att kapitalbinda produkter fysiskt.  

Jack & Jones förbereder nu för att rulla ut ca 130 st 42” touchskärmar med Vendo till butiker runtom 
Europa sedan restriktionerna har upphävts på de flesta marknader. Dessutom utökas Vendo till 
butiker i Schweiz. Det är extra kul att den att totala försäljningen via Vendo för Jack & Jones under 
maj har slagit rekord med god marginal. 

Samtidigt har det slagits rekord i B2B-försäljning via Touchtech Showroom för Vero Moda, vilket 
skapat ett allt större intresse från övriga varumärken att få ta del av lösningen. Just nu arbetar vi med 
att onboarda ett nytt varumärke inom Bestseller-koncernen på Touchtech Showroom redan innan 
slutet av juni. En trend-spaning relaterat till B2B-affären är att en del modevarumärken börjat skapa 
3D-kläder istället för fysiska prover, vilket vi har utvecklat en prototyp för att presentera i Touchtech 
Showroom-lösningen med positiv feedback från användarna. Vi kommer troligtvis fortsätta 
kommersialisera och tillgängliggöra 3D-renderingsfunktionen till hösten.  

Andra händelser i maj: 

• Genomförde en riktad emission där vi är i slutfaserna av att registrera ärendet hos Bolagsverket
• Den nya styrelsen är på plats. Ser fram emot att tillsammans utvärdera och planera Touchtechs

fortsatta tillväxt-strategi.
• Anställt/anlitat 4 nya utvecklare som just nu onboardas. Ser därmed fram emot att kunna driva

utveckling av våra lösningar i ett snabbare tempo till hösten.

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.  


