Podjetje PlanRadar je zbralo 30 milijonov evrov v financiranju serije A
Investicija je namenjena strateški širitvi na devet novih tržišč in krepitvi poslovanja na obstoječih
tržiščih

Dunaj / Ljubljana, 23. marec 2020 – Podjetje PlanRadar, ki je razvilo napredno aplikacijo specializirano
za digitalno dokumentacijo ter komunikacijo v gradbenem in nepremičninskem sektorju, je v financiranju
serije A zbralo 30 milijonov evrov sredstev, namenjenih za napredne digitalne transformacije v gradbenem
ter nepremičninskem sektorju.
Zahvaljujoč prednostim aplikacije PlanRadar so uporabniki v Evropi privarčevali več kot 500 milijonov evrov
in več kot sedem ur administrativnega časa na teden. Z omenjeno investicijo pa bo podjetje nadaljevalo
uspešno rast tudi na novih tržiščih: v Avstraliji, Dubaju, Franciji, Italiji, Rusiji, Španiji in na Nizozemskem,
Poljskem ter Švedskem. Podjetje ocenjuje pridobitev 8.000 novih uporabnikov v letu 2020.
Insight Partners, eden največjih vlagateljev v programsko opremo na svetu, je skupaj z e ventures in
obstoječimi vlagatelji Cavalry Ventures, Berliner Volksbank Ventures in aws Gründerfonds izvedlo prvi krog
investicij, ki prihaja v pravem trenutku, ko padec produktivnosti globalne industrije, vredne 10 milijard
ameriških dolarjev, vpliva na rast sektorja. Medtem ko številna poročila kažejo, da v kolikor se sektor v
prihodnosti ustrezno modernizira, lahko ustvarimo do 1,6 milijarde ameriških dolarjev dodane vrednosti.
»PlanRadar je zanesljiv partner pri preoblikovanju gradbenega in nepremičninskega sektorja, saj zagotavlja
kakovostno gradnjo ter dokončanje nalog brez zakasnitev ali prekoračitev proračuna. Naše naložbe
poudarjajo zaupanje v tehnologijo PlanRadar in ponosni smo, da podpiramo njihov razvoj ter nadaljnjo
globalno širitev,« je dejal Thomas Krane, direktor podjetja Insight Partners.
»Svoje delo smo posvetili digitalizaciji gradbeništva in sektorju upravljanja nepremičnin, ki sta še vedno
precej vezana na papirno poslovanje in ne sprejemata digitalnih komunikacij. Naložbe uglednih vlagateljev
so resničen pokazatelj vrednosti sprememb, ki jih PlanRadar prinaša,« je dejal Sander Van de Rijdt, izvršni
direktor in soustanovitelj podjetja PlanRadar. In dodal: »Naša misija je preoblikovanje gradbeništva in
sektorja upravljanja nepremičnin po vsem svetu.«
»Preteklo leto je bilo za podjetje PlanRadar zelo uspešno. In z novo investicijo želimo nadaljevati ta trend
tudi v prihodnosti. Načrtujemo tehnološke inovacije in rast, našim uporabnikom bomo ponudili še dodatne
prednosti pri uporabi aplikacije PlanRadar ter naredili bomo odločne korake naprej v razumevanju nujnosti
uporabe digitalnih tehnologij v gradbeništvu ter na področju upravljanja nepremičnin. Naša aplikacija
odgovarja na dve največji oviri na gradbiščih – jezik in starost delavcev. Zato je sedaj velik potencial za
osvojitev digitalnih tehnologij,« je dejal Ibrahim Imam, član predsedstva uprave in soustanovitelj podjetja
PlanRadar ter dodal: »Skupaj z našimi partnerji, Insight Partners, e.ventures ter z našimi obstoječimi
vlagatelji, smo našli optimalne predpostavke, kako pospešiti rast in PlanRadar pozicionirali kot nov globalni
standard na področju komunikacij in dokumentiranja v gradbeni industriji ter na področju upravljanja
nepremičnin.«

###
O aplikaciji PlanRadar
PlanRadar je oblačna SaaS rešitev za gradbene in nepremičninske projekte, ki zagotavlja dostop do
trenutnih načrtov, dokumentov, terminov in kontaktov. Omogoča tudi enostavno dodeljevanje nalog in
komunikacijo v realnem času. Zaradi tega, uporabniki PlanRadar rešitve v povprečju prihranijo 7 ur na

teden - približno 18 % svojega delovnega časa. Programsko opremo PlanRadar danes uporablja več kot
6.000 naročnikov iz 43 držav in beleži 25.000 izvedenih projektov dnevno.
Za več informacij obiščite www.planradar.com/sl/ in preizkusite demo verzijo PlanRadar platforme tukaj.
Kontakt za medije:
Grayling d.o.o., Barbara Žejn, direktorica projektov, barbara.zejn@grayling.com

