
 

   

 
 

 

PRESSMEDDELANDE, 28 maj 2019 

 

Bubbleroom utökar samarbete med Avarda för effektiviserad betallösning 

E-handelsföretaget Bubbleroom har ingått ett flerårigt samarbetsavtal med Avarda för 

implementeringen av utchecknings- och betaltjänsten Checkout+ i Norden. Den nya lösningen 

förväntas bli betydligt mer användarvänlig för Bubblerooms kunder och samtidigt leda till ökad 

konvertering och försäljning. 

– I takt med att både onlinehandeln i stort ökar och Bubbleroom fortsätter växa är det viktigt att vi 

har användarvänliga lösningar som fungerar smidigt, även för mobila enheter. Avarda är en flexibel 

partner som inser att ”one size” inte passar alla kundgrupper. Genom implementeringen av deras 

specialanpassade lösning fortsätter vi ligga i framkant för att skapa den bästa digitala 

köpupplevelsen, säger Bubblerooms vd Ville Kangasmuukko Nordström. 

Den nya betalningslösningen kommer integreras på Bubblerooms siter i hela Norden och innehålla 

alla relevanta digitala betalsätt. 

– Det är glädjande att Bubbleroom – som är en ledande e-handlare i sin nisch på den nordiska 

marknaden – har valt oss som samarbetspartner och att vi får vara en del av deras expansionsresa. 

Vi har stark tilltro till att vår lösning kommer bidra till att bygga Bubblerooms varumärke och 

samtidigt stärka lojaliteten hos deras kunder genom hela kundresan, säger Avardas vd Mikael 

Johansson. 

 

För mer information vänligen kontakta: 

Ville Kangasmuukko Nordström, vd, Bubbleroom 

ville.kangasmuukko-nordstrom@bubbleroom.com 

+46 33 17 30 93 

 

Mikael Johansson, vd Avarda 

mikael.johansson@avarda.com 

+46 706 00 02 14  

 

Om Avarda 

Avarda är ett helägt dotterbolag till TF Bank AB och erbjuder nästa generations betal- och 

utcheckningslösningar för e-handlare i Norden. Betalningslösningen Checkout+ erbjuder e-handlare 

en komplett utchecknings- och betaltjänst under eget varumärke (white label). Dessutom innehåller 

den CRM-funktionalitet där handlaren till exempel kan exponera extra erbjudanden till konsumenten 

i samband med köpet. 

Om Bubbleroom 

Bubbleroom är en ledande e-handlare inom mode, med en tydlig ambition om att bli nummer 1 

inom festmode för kvinnor. Bubbleroom grundades 2005 och säljer kläder, underkläder, skor och 

accessoarer för den medvetna kvinnan som lever eller drömmer om ett glamoröst liv. Företaget har 

en genomtänkt produktmix av starka externa varumärken och egna Private Labels. Bubbleroom har 

sitt huvudkontor i Borås och sin primära kundbas i Norden med distribution till hela Europa.  
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