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Nada Yada levererar pekskärmar med e-handel till nya gröna 
konceptbutiken Mühlow 
 
Malmöföretaget Nada Yada meddelar idag att de blivit utvalda att leverera all teknik för det 
ekologiska klädesföretaget Mühlows (tidigare Dresstwice) nya konceptbutik i Triangeln i Malmö.    
 
Den nya konceptbutiken öppnar dörrarna i november, och kommer att bli en upplevelse som 
kombinerar det bästa från e-handel och butiksupplevelse. Butiken delas in i olika världsdelar, där 
djurliv och råmaterial från varje världsdel lyfts fram för att visa företagets insatser inom fair trade, 
ansvarsfull och ekologisk produktion. Butiken kommer även att fungera som lokal för föredrag och 
seminarier om hållbar utveckling inom textil- och modeindustrin.    
 
Grundaren Kerstin Mühlov förklarar mer: “Jag vill att butiken ska kommunicera vårt företags 
värderingar tydligt till alla kunder. Blandningen av butik och e-handel är också viktig. Kunder kan 
handla på ett enkelt sätt, samtidigt som de verkligen får en komplett, fysisk upplevelse av 
varumärket. Nada Yada har varit en stor hjälp för att hitta rätt leverantörer och sy ihop en teknisk 
lösning som gör min vision möjlig.” 
 
 
Christian Johnsson, VD för Nada Yada: “Vi är jätteglada över att ha blivit valda som teknikpartner 
för Dresstwices nya butik. Det är en riktigt intressant utmaning, med tre separata pekskärmar för 
interaktiv information och shopping, ett interaktivt golv, stora 75”-skärmar och projektorer som kan 
visa bilder och film på skyltfönstret. Det kommer att bli en riktigt cool butiksupplevelse när de 
öppnar.” 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Nada Yada AB  
 
Christian Johnsson, VD  
cj@nada-yada.com 
+46 707381384 
 
 
Mühlow 
 
Kerstin Mühlow, Grundare och VD 
kerstin.muhlow@dresstwice.se 
+46 70-459 44 04 
 
 
  



Nada Yada AB  
Nada Yada är ett konsultföretag i Malmö som specialiserar sig på touch och andra interaktiva 
tekniska lösningar för att skapa nya upplevelser inom marknadsföring, handel och event. Företaget 
grundades 2008. Alla anställda har omfattande erfarenhet från interaktiva teknikföretag i Sverige 
och internationellt. Läs mer på www.nada-yada.com.  
 
 
Mühlow 
Mühlow (tidigare Dresstwice) grundades 2010 av entreprenören Kerstin Mühlow och säljer 
ekologiskt barnmode genom franchise på nätet. Varje plagg som säljs innebär en donation till 
behövande barn. Läs mer på www.dresstwice.se.  
 
 
 


