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Pressmeddelande från Touchtech AB  
Göteborg den 5 september 2021 

 

Touchtech nyhetsbrev – september 2021 

Nedan följer en kortare sammanställning av några av händelserna under augusti och september.  

Touchtech Vendo 

Ett av de stora dam-mode-varumärkena inom Bestseller-koncernen har under september lanserat en 
pilot med Touchtech Vendo i en handfull av sina butiker. Ytterligare två varumärken inom koncernen 
kommer att anslutas varav den ena inom kort och den andra till årsskiftet om allt går enligt plan. 
Vilka dessa varumärken är kommer vi publicera när Bestseller själva väljer att offentliggöra detta. 
Skovarumärket Axel Arigato utökar med Vendo i sina nya flaggskepps-butiker i Paris och München. Vi 
ser en fortsatt ökad aktivitet i butiker med Vendo samt att intresset på marknaden för att 
tillgängliggöra e-handeln i butik börjar komma igång. 

 

Touchtech Showroom 

Nu går vi in i slutspurten för att färdigställa Showroom-lösningen till en kommersiell produkt och 
samtidigt förhandlas det ett nytt ramavtal med BESTSELLER. Redan nu har ytterligare två varumärken 
inom koncernen önskat att ansluta till Touchtech Showroom, efter mycket goda resultat från Vero 
Moda och Nameit som fått vara pilotkunder.  

 

Digital Venue / Lookbook 

De senaste månaderna har merparten av vårt fokus legat på att färdigställa Showroom-lösningen. 
Under arbetet med Digital Venue-produkten insåg vi att det fanns många synergier med Touchtech 
Showroom. Tillsammans med Bestseller beslutade vi därför att skjuta upp vidareutvecklingen av 
Digital Venue utifrån Vero Moda önskemål till början av november för att kunna dra nytta av den 
utveckling som nu sker inom ramen av Showroom-lösningen. Sko-varumärket Vagabond har efter 
utvärdering anslutit merparten av sina B2B-säljare till Digital Venue i Europa och USA.  

 

Försäljningsorganisation 

I mitten av augusti påbörjade David Gagner rollen som sälj- och kommersiell chef. Hans uppgift är att 
bygga en skalbar försäljningsorganisation för Touchtechs produktportfölj. Viktiga pusselbitar har 
redan lagts med ambitionen om att det ska ge frukt inom en snar framtid.  

 

Nästa uppdatering kommer i samband med Q3-rapporten. 
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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.  


