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PRESSMEDDELANDE - KARLSTAD, 2017-12-08 
 

NINETECH OCH MOREFLO INLEDER 
STATEGISKT SAMARBETE & 
DIGITALISERAR OPTIKKEDJOR  
 
Företagen MoreFlo och Ninetech AB inleder ett strategiskt samarbete kring 
digitala affärer. Genom en första gemensam affär hjälper MoreFlo och Ninetech 
optikkedjorna Klarsynt i Sverige AB och C)Optikk AS att digitalisera sin 
kundupplevelse ytterligare under 2018.  
 
Det är omkring 250 optikerbutiker som i Sverige och Norge som kommer att får 
möjligheten att effektivisera sina verksamheter och öka kundnöjdheten genom 
Klarsynt & C)optikk digitala satsningar.   
 
— Ninetech har en lång relation som digital partner för Klarsynt och C)Optikk och 
förutom en generell stor modernisering och anpassning till GDPR-lagstiftningen 
införs också ett nytt kassasystem. Efter en noggrann utvärdering har vi valt att 
samarbeta med MoreFlo vad gäller kassasystemet, säger Ninetechs t.f. VD 
Christoffer Nilsson. 
 
— För MoreFlo är detta en av våra största affärer och det är få förunnat att 
kunna göra detta i Sverige. Det sker väldigt sällan så stora affärer inom 
kassasystemsbranschen. Vi är ödmjuka inför uppdraget men vårt mål att vara 
den som tekniskt driver vår bransch framåt, är vad som gör att vi kan få denna 
typ av banbrytande affärer, säger Daniel Höglund Werngren, ägare och 
utvecklingsansvarig på MoreFlo.  
 
Information om Ninetech: 
Ninetech startades 1993 och är en långsiktig partner till de kunder som vill påbörja sin 
digitala resa men också till de som är i ett läge där man vill fortsätta att expandera sin 
digitala affär. Våra kunder återfinns i en mängd olika branscher. Ninetech är en del av 
koncernen Combined Excellence. Se mer på www.ninetech.com.   
 
Information om MoreFlo: 
MoreFlo AB startades 2004 av Daniel Höglund Werngren och bedriver utveckling, 
försäljning och uthyrning av betal- och kassasystem. Systemet är ett av de mest tekniskt 
utvecklade och används idag av tusentals kunder och MoreFlo är en av de ledande 
aktörerna i Sverige. Bolaget har kontor i Karlstad och Stockholm.  
Se mer på www.moreflo.com.  
 
För mer information  
Daniel Höglund Werngren, MoreFlo 
Tel. växel 08-613 70 20 
Tel. direkt  08-613 70 11 
E-post daniel.hoglund@moreflo.com  
 
Christer Nilsson, Ninetech 
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