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Svensk Fastighetsförmedling tecknar avtal med FastOut 

 

Drönarföretaget FastOut har slutit avtal med Svensk Fastighetsförmedling, som är en av 

Sveriges största fastighetsmäklarkedjor med 230 bobutiker över hela landet. Samtliga 

kontor integreras mot FastOuts IT-plattform för 360° drönarvyer. 

 

Svensk Fastighetsförmedling har 230 bobutiker som drivs av 200 franchisetagare. Under förra 

året förmedlade företaget mer än 32 000 villor, bostadsrätter, fritidshus, lantbruk och 

kommersiella fastigheter för ett sammanlagt värde om 65 miljarder kronor. Svensk 

Fastighetsförmedling blev tidigare i år belönat med “Bäst på service” bland Sveriges 

fastighetsmäklare av ServiceScore, som för femte året i rad mäter hur svenska konsumenter 

upplever kundbemötande och service.  

 

“Det är mycket glädjande att Svensk Fastighetsförmedling nu ansluter till FastOuts plattform. Vi 

påbörjar direkt arbetet med att integrera alla bobutiker. Svensk Fastighetsförmedling har ett 

högt anseende i branschen och bland bostadsköpare och säljare och är en av de största 

mäklarna i landet. Det betyder mycket för FastOut att vi signat med dem i det här läget”, säger 

Alexander Greidinger, VD för FastOut.  

 

FastOuts databas innehåller tiotusentals vyer för stora delar av Sverige för att kunna ge en 

modern och översiktlig presentation av ett område och läge vid en bostadsförsäljning. FastOut 

har som tidigare meddelat beslutat att avvakta med att ta nya drönaruppdrag tills det rättsliga 

läget är helt klart. Men den omfattande bilddatabasen med 360° drönarvyer är öppen för 

samtliga kunder att använda. Vyerna från FastOut erbjuder potentiella bostadsköpare en 

närmast optimal utsikt över både objekt och område, och det är enkelt för säljare och mäklare 

att lyfta fram viktiga platser med intressepunkter i drönarvyerna. 

 

“Samarbetet med FastOut är långsiktigt och vi ser stora möjligheter att ytterligare vässa 

presentationen för våra objekt med FastOuts produktutbud.”, säger Johanna Gavefalk, 

marknads- och kommunikationschef på Svensk Fastighetsförmedling.  

 

Avtalet innebär kommande intäkter för FastOut i form av uppstartsavgift, och intäkter för varje 

beställd tjänst från systemet. 

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

VD Alexander Greidinger, telefon 072-563 29 53 

alex@fastout.com 
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Om Svensk Fastighetsförmedling 

 

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Det 

innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt utan påverkan från banker eller 

försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 

medarbetare runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad 

har företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2015 slog Svensk 

Fastighetsförmedling rekord i både omsättning och antal sålda bostäder när kedjan förmedlade 

32 500 bostäder till ett värde av 65 miljarder kronor. Sedan 1937 har vi fått folk att känna sig 

hemma, vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit utan nöjda 

kunder. 2016 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk Fastighetsförmedling – 

mäklaren med koll på läget. 

 

 

Om FastOut AB 

 

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva 

drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella 

drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa 

drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter 

behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster 

inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring. 

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com 

http://www.fastout.com/

