Pressmeddelande
Stockholm, 16 juni 2016

D&Company tecknar avtal med KlarSynt gällande den digitala plattformen IDUN
Sveriges största butiksägda optikerkedja KlarSynt i Sverige AB har tecknat avtal med D&Company. D&Company
blir därmed huvudleverantör av flera digitala tjänster inklusive e-handelslösningar genom plattformen IDUN för
KlarSynts anslutna optiker.
Samarbetet och anslutningen av optikerna till IDUN kommer vara tillgängligt för alla butiker inom KlarSynt.
D&Company har skrivit avtal med ett 20-tal av KlarSynts optiker och påbörjar arbetet med dem omgående.
D&Company räknar med att öppna de första tio butikerna i månadsskiftet februari-mars 2017.
-”Vi är ytterst tacksamma för förtroendet KlarSynt valt att ge oss. Digitalisering har legat högt upp på
prioriteringsordningen hos de flesta aktörerna inom optikbranschen de senaste åren, och det känns väldigt
spännande att få driva det digitala arbetet på optikmarknaden framåt tillsammans med en så professionell
organisation som KlarSynt” säger Peder Gyllenberg, vice VD och ansvarig för digitala produkter, D&Company.
Om KlarSynt i Sverige AB
KlarSynt är Sveriges största butiksägda optikerkedja med ca 125 fristående och kunniga optiker i Sverige – från
Övertorneå i norr till Trelleborg i söder. Hos KlarSynt får dina ögon den omtanke de förtjänar. Vi undersöker
inte bara din syn, utan tittar på alla dina behov i vardagen. Hos KlarSynt hittar du även ett av marknadens
bredaste sortiment av bågar, glas och linser. År 2015 firade KlarSynt 20 år som optikerkedja.
För ytterligare information, kontakta:
Ralph Dahlin, VD, D&Company Nordic AB
E-post: ralph@dcompanynordic.com
Telefon: +46 (0) 705 36 89 79
Maria Westerlind Månkell, t.f. VD, KlarSynt i Sverige AB
E-post: maria@klarsynt.se
D&Company Nordic AB grundades 2014 och är idag en ledande aktör på den Nordiska optikmarknaden.
Genom den digitala plattformen IDUN erbjuder D&Company unika e-handelslösningar och digitala tjänster för
optiker över hela Europa. D&Companys varumärkesportfölj inkluderar det egna varumärket Norr samt flera av
Nordens mest kända varumärken genom licensieringsavtal, bland annat Tiger of Sweden, Efva Attling och
Blåkläder.
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