Flowscape expanderar på den amerikanska
marknaden
Ett ledande bolag inom medicinteknikindustrin med över 1,000 anställda globalt har
valt Flowscapes lösning för skrivbords- och mötesrumsbokning.
Installationen är ett pilotprojekt där Flowscapes lösning ska testas på ett av bolagets kontor i
USA. Det totala värdet av piloten uppgår till 116,000 SEK.
”Installationen hos kunden visar tydligt hur vår expansion i USA går framåt. Nu när delstaterna
långsamt börjar öppna upp förväntar vi oss ökad efterfrågan på den nordamerikanska
marknaden. Att få förtroende från ett världsledande multinationellt medicinteknikbolag visar
på Flowscapes bredd och kompetensen inom smarta kontorslösningar.” Säger
Magnus Arildsson, Säljansvarig i Nordamerika.
Erfarenheten av globala installationer och utrullningar till ett stort antal kontor globalt ses
som en bidragande faktor till varför Flowscape fick förtroendet från kunden.
”Pandemin har förändrat synen på hur kontor kommer användas, vilket även påverkar industrier
som tidigare varit väldigt traditionella gällande sin kontorshantering. Idag svarar 73% av
företagsledare världen över att flexibelt arbete kommer vara del av deras
långsiktiga bolagsstrategi*, vilket innebär en kraftig global tillväxt
för Smart Office segmentet. Flowscape är en av de ledande aktörerna i Europa och vi
ser en snabb tillväxt med vårt nyöppnade kontor i Nordamerika. Vi förväntar oss att se en stor
ökning av affärer de kommande åren.” Säger Peter Reigo, VD på Flowscape.
* Barkham, R. o.a., 2020. 2020 GLOBAL OCCUPIER SENTIMENT SURVEY: The Future of the Office, u.o.: CBRE,
INC.
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Kort om Flowscape Technology AB
Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för social distansering på
kontoret, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder de
senaste IoT-sensorerna och inomhuspositionerings-teknologin för att skapa en toppmodern
SaaS-lösning för smarta kontor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av
kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor
samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv
områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i
händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco
och London.
För mer information, besök www.flowscapesolutions.com

