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FastOut genomför testprojekt i USA 
 
VR- och drönarföretaget FastOut har skapat en första VR-tour tillsammans med en 
mäklarkedja i Kalifornien i USA. Samtidigt har också den första amerikanska 
drönarpiloten anslutits till FastOuts plattform.  
 
Den första VR-touren för FastOut i USA görs på ett objekt i Venice, Kalifornien. VR-touren som 
är gjord för ett objekt som säljs via Partners Trust kommer att marknadsföras via en ny 
landningssida hos FastOut.  
 
USA, där drönarbranschen är mycket snabbväxande, är en högintressant marknad för FastOut 
och bolaget ser ett stort värde i det första testet som görs tillsammans med mäklarkedjan 
Partners Trust som nyligen gick ihop med Pacific Union International. Tillsammans har de ca 1 
400 mäklare knutna till sig. Såväl kunders som drönarpiloters reaktioner på FastOuts 
VR-lösning är viktiga att analysera i det första projektet på amerikansk mark.  
Att projektet är skarpt riktat mot en mäklarkedjas kunder underlättar också om FastOut framöver 
väljer att göra en mer omfattande strategisk satsning i USA då man har ett tydligt case att lyfta 
fram.  
 
FastOut arbetar sedan i våras med att på plats analysera och affärsmässigt bedöma den 
amerikanska marknaden.  
 
Ryan Houchin, som är FastOuts första inbjudna drönarpilot i USA och den pilot som utfört 
uppdraget och VR-touren i Venice säger följande om plattformen: 
 
“Som drönarpilot och fotograf har FastOuts plattform gett mig en snabb och väldigt smidig 
lösning för att skapa VR-tourer till mina egna kunder. Att använda drönaren och FastOuts 
plattform för att automatiskt skapa 360° VR-bilder är otroligt. Det ger ett unikt och nytt perspektiv 
som jag rekommenderar”, säger Ryan Houchin. 
 
“Det blir både spännande och intressant att få feedback från detta första projekt i USA. Detta 
ska i första hand ses som en förstudie för att lära oss mer om marknaden, kunderna och 
drönarpiloterna i USA”, säger Alexander Greidinger, VD för FastOut. 
 
Följ länken nedan för att se VR-touren i Venice, Kalifornien och läsa mer om FastOuts 
erbjudande mot mäklare: 
 
http://realestate.fastout.com/ 
 

http://realestate.fastout.com/
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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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