
 
 
Pressrelease 2017-01-24 

 
 

FastOut lanserar ny global modell för drönarpiloter 
 
VR- och drönarföretaget FastOut tar nu nästa steg i den digitala strategin för att göra 
webbplattformen mer tillgänglig för drönarpiloter. Detta för att kunna skala upp 
verksamheten snabbare över fler geografiska marknader. En ny modell och 
landningssida för drönarpiloter har precis lanserats.  
 
Landningssidan för nya pilotmodellen hittar ni här: https://www.fastout.com/pilot/ 
 
FastOuts drönarpiloter har fram tills nu främst utfört uppdrag och skapat VR-upplevelser till 
FastOuts slutkunder. För ökad aktivering och försäljning, för både FastOut och drönarpiloterna 
själva, görs nu webbplattformen mer attraktiv för piloter som själva vill använda sig av tekniken 
att skapa VR-upplevelser till sina egna kunder.  
 
En drönarpilot kan vara såväl en privatperson, som vill bygga upp ett galleri av VR-vyer, som en 
kommersiell pilot som vill sälja VR-lösningar till slutkund. FastOut blir nu ett enkelt verktyg som 
gör det möjligt för alla att skapa fantastiska skräddarsydda VR-upplevelser med en drönare. I 
takt med att fler piloter ansluter sig ökar också möjligheterna med att kunna acceptera och dela 
ut drönaruppdrag på fler marknader. 
 
Modellen “attrahera - engagera - konvertera” ligger som grund i den nya abonnemangsformen. 
Som gratisanvändare (freemium) fås möjlighet att ladda upp drönarvyer till FastOuts moln som 
sedan konverteras till panoramor och läggs upp på kontot. Dessa kan användaren sedan 
skräddarsy med tillgång till full funktionalitet från FastOuts system. Begränsningen för en 
freemiumanvändare är att endast en länk kan publiceras och delas.  
 
Gillar man upplägget erbjuds därefter andra abonnemang, där kostnaden styrs av hur många 
länkar per månad som kan publiceras. Mer om abonnemangsmodellen kan ni läsa om på nya 
landningssidan för drönarpiloter: https://www.fastout.com/pilot/ 
 
“Det här är enormt spännande och öppnar upp för fantastiska möjligheter nu när systemet ligger 
öppet för hela världens drönarpiloter. Enbart för 2017 estimerades att omkring 2,8 miljoner 
drönare skulle säljas, enligt Gartners beräkningar, så marknaden är stor. Vi kommer nu att 
introducera och följa ett nytt nyckeltal för FastOut i form av antal anslutna drönarpiloter i 
världen”, säger FastOuts VD, Alexander Greidinger.  
 
För att få en bättre förståelse av hur drönarpiloter kommer kunna använda FastOut hänvisar vi 
till tidigare publicerad reklamfilm: http://bit.ly/drone_teaser 
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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 

mailto:ir@fastout.com
http://www.fastout.com/

