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FastOut tecknar flera VR-avtal i Finland 

VR- och drönarbolaget FastOut har tecknat avtal med sina första mäklarkontor i 
Finland för produkten FastOut VR. Det är flera franchise kontor inom 
fastighetsmäklarkedjan Sb-Hem, som valt FastOuts nya produkt och 
abonnemangsmodell. 

I Finland jobbar FastOut med återförsäljare och nu har de första avtalen för FastOut 
VR alltså tecknats. FastOut VR lanserades i mars i Sverige och har fått ett mycket 
positivt mottagande bland kunderna. Det gäller också i Finland där det är 6 
mäklarkontor inom den landsomfattande franschisekedjan Sb-Hem som är först ut. 

“Vi får ännu en bekräftelse på att FastOut VR ligger så rätt för våra 
fastighetsmäklarkunder. Vi säljer så mycket vi hinner med och i Finland har modellen 
med återförsäljare nu börjat ge effekt. Mäklarkontoren som vi nu har avtal med vill 
visa att man går i bräschen för branschen med toppmodern och effektiv visning av 
objekt till salu”, säger Alexander Greidinger, VD för FastOut. 

“Vi ser stora möjligheter att ligga i framkant med hjälp av FastOut VR. Enkelheten gör 
att vi snabbt kommer igång och kan erbjuda våra kunder en helt ny typ av 
presentation av hus och lägenheter till salu. Det underlättar också för både köpare 
och säljare”, säger Sebastian Karjalainen, som är franschisetagare för Sb-Hem i 
Rasteborgsområdet och dessutom medlem av en utvecklingsgrupp inom kedjan. 

FastOut släppte i mitten av mars i år sin revolutionerande VR-produkt för att enkelt, 
billigt och snabbt skapa 360° VR-upplevelser. Det tar inte mer än 10 minuter att fota, 
bearbeta och ladda upp en VR-tour för till exempel en lägenhet till salu. Och 
kostnaden är betydligt lägre än liknande tjänster, då hela processen är automatiserad 
i FastOut VR. Därför är FastOuts bedömning att det här är en produkt för en 
potentiellt mycket stor marknad. 
 
FastOut VR kan användas med eller utan VR-glasögon och är fullt anpassad till 
desktop, mobil och surfplattor.  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Alexander Greidinger, VD FastOut 
ir@fastout.com  
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Om FastOut 
 
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 
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