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FastOuts lanserar ny miljö för ökad digital försäljning 

VR- och drönarbolaget FastOut har i linje med tidigare kommunicerad digital strategi 
lanserat tre nya produktsidor för att öka den digitala försäljningen.  

De nya produktsidorna är ett viktigt steg för att skapa en bättre och snabbare köpupplevelse för 
FastOuts kunder. Det är nu möjligt att:  

- Skräddarsy och digitalt köpa högupplösta stillbilder från befintlig bildbank via en enkel 
kortbetalning.  

- Skräddarsy och digitalt köpa interaktiva 360° drönarvyer från befintlig bildbank via enkel 
kortbetalning. 

- Betydligt enklare lägga en beställning på unika drönartjänster från piloter i FastOuts 
nätverk. 

  
Samtidigt välkomnas besökare på FastOut.com av en ny startsida som tydligt lyfter fram 
FastOuts nya erbjudanden mot både företag och konsumenter. För att komma till nya startsidan 
klicka här: https://www.fastout.com/sv/start/ 

Möjligheten att kunna köpa högupplösta stillbilder från befintlig bildbank av 360° vyer via 
kortbetalning lanserades först via kartfunktionen på hitta.se i februari. I lösningen som nu ligger 
live på FastOut.com kan besökarna köpa loss betydligt fler vyer, då ett större utbud av FastOuts 
bildbank är tillgänglig. Kostnad per högupplöst stillbild blir 495 kronor inklusive moms. 

För att komma till nya sidan för att köpa högupplöst stillbild, klicka här: 
https://www.fastout.com/sv/gallery-still/ 

FastOut erbjuder nu också alla kunder en möjlighet att via kortbetalning köpa en skräddarsydd 
360° panoramavy från bildbanken. I dessa fall kommer en virtuell spelare att ingå, som lagras i 
FastOuts molntjänst. Dessa panoramor blir tillgängliga via länk och kan enkelt delas i sociala 
medier eller integreras på hemsidor. Kostnad per 360° panoramavy blir 695 kronor inklusive 
moms. 

För att komma till nya sidan för att köpa en 360° panorama från bildbank, klicka här: 
https://www.fastout.com/sv/gallery-360/ 

Möjlighet att köpa en drönartjänst från FastOut har fram tills nu varit smidigt för befintliga 
kunder. Nya potentiella kunder har dock tvingats kontakta bolaget för att först skapa konto och 
sedan beställa uppdrag vilket vi sett vara en begränsning för konverteringen till köp. Det steget 
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har vi nu lyft bort i samband med lanseringen av nya produktsidan där alla har möjlighet att 
enkelt lägga en drönarbeställning. 

För att komma till nya sidan för att beställa ett drönaruppdrag, klicka här: 
https://www.fastout.com/sv/services/ 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
ir@fastout.com 
 
 
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 
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