
Flowscape vinner prestigeorder i USA
Flowscape har blivit vald av en ledande arkitektbyrå i New York, USA, som leverantör av
smarta kontorslösningar. Arkitektbyråer är viktiga aktörer när amerikanska företag väljer
utformningen av kontoren och val av digitala lösningar. Ordervärdet för kundens
huvudkontor är 15,300 USD (135,000 SEK) första året, och därefter 9,700 USD (85,000
SEK) årligen återkommande.

Kunden, som är en ledande aktör inom arkitektur, design och konstruktion av
kontorsfastigheter i Nordamerika, har sökt en ledande digital lösning för smarta kontor.
Flowscape är det bolag, i konkurrens med lokala amerikanska konkurrenter såväl som
internationella, bäst anses möta kraven på funktion, nytta för slutanvändaren och innovation.
Ordern omfattar kundens huvudkontor i New York men möjligheter finns för ytterligare
utrullning till de mer än 10 kontor kunden har i Nordamerika.

”För oss är det en prestigeorder att bli valda av denna ledande arkitekt- och konstruktionsbyrå i
USA. Kunden har stor påverkan på framtida kontorsprojekt i USA och vi ser det som en bra
möjlighet att nå de mest moderna kontoren och framtida prestigekontor i USA. Vi kommer även
kunna utveckla arkitektbyråer som en säljkanal för våra lösningar. Ännu en gång vann
Flowscape på grund av vår unika mix av funktion, design och innovation på den amerikanska
marknaden” 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


