
Flowscape vinner stor order i Kanada
Ett stort globalt nordamerikanskt konsultbolag har valt att köpa Flowscapes platsbokningslösning till 14 kontor i Kanada.
Ordervärdet det första året är 1,2 MSEK och därefter 650.000 SEK årligen

”Vi ser det här som ett stort genombrott i Nordamerika. Tillsammans med befintliga installationer bygger vi upp en stark bas av
referenskunder i både USA och Kanada. Att kunden väljer Flowscape’s lösning för en säker återgång till kontoren nu under Covid-19
pandemin, visar på att vår typ av lösning efterfrågas även i Nordamerika. Potentialen för framtida utökning av kundens installation är stor.”
säger Peter Reigo, VD och grundare.

Valet av Flowscapes lösning är en viktig del i kundens strategi att på ett säkert sätt kunna öppna sina kontor i början på 2021 och långsiktigt
kunna reducera kontorsytorna. För att snabbt få upp en lösning på plats har kunden valt att i denna första fas valt att endast implementera
Flowscapes platsbokningsmjukvara. Mjukvaran innehåller hantering av platsbokning, platsblockering, mail för hälsosjälvbedömning,
städrapportering, statistik och smittspårning. Användarna får tillgång till lösningen via Flowscapes mobil app, web app och analysportal.

Installationen skall vara klar innan årsskiftet och omfattar 82,000 kvadratmeter på totalt 14 kontor spridda över Kanada. Kunden har ett
stort antal ytterligare kontor i Kanada, USA och övriga världen.

Denna information är sådan som Flowscape Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr
596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-11 08:20 CET.

For additional information, please contact: 

Peter Reigo
CEO, Flowscape
Cellphone: +46 (0) 70 942 4687
E-mail: peter.reigo@flowscape.se

About Flowscape Technology AB

Flowscape is a Prop-Tech company with a world-leading solution for social distancing in the office, optimization of office space and a more
efficient workday. The solution uses the latest IoT sensors and indoor positioning technology to create a state of the art SaaS solution for
smart offices. The main function, Flowmap, gives companies an overview of the office and enables them to quickly find rooms, desks,
office equipment and colleagues as well as analysis of the use of the spaces. Flowscape also has a communication tool for efficient geo
fence specific communication to people in a building or people within an area in the event of a crisis. Flowscape has offices in Stockholm
(headquarters), Sofia, San Francisco and London.

For more information, please visit www.flowscape.se.


