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VERTISEITS DOTTERBOLAG 
DISE FÖRLÄNGER 
SAMARBETE MED MARKS & 
SPENCER
Vertiseits dotterbolag Dise har tecknat ett förnyat avtal med Marks & Spencer (M&S) avseende SaaS-
plattformen Dise CX Portal. Avtalet löper över tre år med en uppskattad volym överstigande 1 000 
licenser och ett uppskattat ordervärde om 3 MSEK.

Vertiseit har sedan tidigare avtal med M&S på den brittiska marknaden via dotterbolaget InStoreMedia 
(UK) Ltd, som förvärvades under 2020. Det nya avtalet avser Dise CX Portal, som kommer nyttjas i M&S 
verksamhet för digital kommunikation i bolagets butiker. I konceptet finns tillämpningar såsom brand 
walls, pick-up in store och sales support.

“Det nya avtalet med Marks & Spencer är en viktig milstolpe i Dise pågående expansion i 
UK. Extra spännande är att Marks & Spencer nu till fullo kan utnyttja potentialen i vår nya 
plattform Dise CX Portal”, kommenterar Oskar Edespong, VD för Dise.

Under den kommande avtalsperioden bedöms M&S markant öka volymen av antalet lösningar för 
Digital in-store. Avtalet ligger helt i linje med Dise strategi att växa med globala varumärken och 
ledande retailers.
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OM VERTISEIT

Vertiseit är ett retail tech-bolag och en helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker 
kundupplevelsen i butik. Bolagets tjänster och produkter möjliggör en sammanhållen kundresa genom 
att knyta ihop det digitala och fysiska mötet. Vertiseit erbjuder en ledande SaaS-plattform, strategi och 
lösningar för digital kommunikation i framtidens retail. Varberg är vår bas, Norden vår huvudmarknad 
och vi följer våra kunder globalt. Idag är vi cirka 60 medarbetare i en unik mix av kompetenser. Vi hade 
under perioden 2012-2020 en årlig lönsam tillväxt om i genomsnitt 29,0 procent (CAGR). 2020 uppgick 
koncernens nettoomsättning till 76,7 miljoner SEK och rörelsemarginalen till 8,9 procent. Bolagets B-
aktie är sedan 2019 noterad på Nasdaq First North Growth Market.
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