
Flowscape vinner nya affärer i USA
Flowscape fortsätter sin tillväxt på den amerikanska marknaden. I takt med att
delstaterna öppnar upp vinner Flowscape nya kontrakt. Under kort tid har nya ordrar
kommit in med ett totalt ordervärde på 88,400 USD (775,000 SEK) första året, och
därefter 29,000 USD (254,000 SEK) årligen återkommande.

I flera delstater i USA har kontoren åter öppnats upp och de anställda har återgått till sina
arbetsplatser. Flowscape är bra positionerat för att möta de krav som ställs på smarta
kontorslösningar i en hybrid arbetsmiljö. Dessa ordrar kommer från en befintlig kund som valt
att utöka sin installation till ytterligare kontor.

”Det hybrida kontoret är i fokus i USA. Anställda vill fortsätta kunna arbeta hemma i större
utsträckning än innan pandemin. Flowscapes smart kontorslösning med bokning av
arbetsplatser och inte minst möjligen för anställda att se när deras kollegor planerar att vara på
kontoret passar utmärkt på den amerikanska marknaden. Det är även ett bra mått på att våra
befintliga kunder ser nyttan av våra produkter och att vår senaste vidareutveckling av
produkten ger resultat.” Säger Magnus Arildsson, Country Manager North America, Flowscape.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com

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


