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Uspešen začetek poslovanja na ključnih trgih, vključno z Rusijo, Poljsko, Francijo, Španijo
in Italijo
Prihodki od licenc trenutno znašajo deset milijonov EUR / USD z več kot 10.000 strankami
Število uporabnikov rešitve PlanRadar je v prvem četrtletju 2021 preseglo 100.000
Tracxn, eno vodilnih svetovnih analitičnih podjetij, je PlanRadar ocenilo kot "Soonicorn"
- podjetje s potencialno vrednostjo milijarde ameriških dolarjev

Ljubljana, 13. april 2021 – PlanRadar je natanko eno leto po uspešnem zaključku financiranja v
višini 30 milijonov evrov v marcu 2020 še dodatno utrdil svoj vodilni položaj na trgu kot
strokovnjak za digitalno dokumentacijo in komunikacije v gradbeništvu ter sektorju upravljanja
nepremičnin. Podjetje je namreč zabeležilo močno rast števila uporabnikov, uspešen začetek
poslovanja na novih trgih in visoko rast prometa kljub pandemiji Covid-19.
Tracxn, eno izmed vodilnih svetovnih analitičnih podjetij za zagonska podjetja, je zaradi hitrega in
uspešnega razvoja nedavno PlanRadar ocenilo kot "Soonicorn" - podjetje, ki bi lahko kmalu postalo
t.i. samorog, podjetje z vrednostjo ene milijarde ameriških dolarjev.
PlanRadar dosega neverjetne uspehe - dosega mesečno rast med 5 in 8 odstotkov ter ima že več
kot 10.000 strank. Uspešni poslovni rezultati podjetja so zagotovili tudi pridobivanje kapitala. Tako
sta spomladi 2020 dva mednarodno priznana strateška vlagatelja, Insight Partners in e.ventures, v
PlanRadar vložila 30 milijonov evrov, znesek, namenjen strateški širitvi in krepitvi poslovanja v
prihodnjih letih.
"Leto 2020 je bilo kljub težkemu gospodarskemu okolju spet uspešno," je dejal Sander Van de Rijdt,
izvršni direktor in soustanovitelj podjetja PlanRadar. "Pomembneje od močnih prodajnih številk so
bile naše inovacije, ki jih je trg dobro sprejel - zlasti nova funkcionalnost BIM in razširjena integracija
z drugimi platformami. Prav tako smo presegli naša pričakovanja pri vstopih na nove trge, kot so
Rusija, Poljska, Francija, Španija in Italija."
"Močno povečanje prihodkov od licenc in tudi obstoječega kapitala omogoča, da PlanRadar
financira nadaljnjo rast. Že snujemo nove mednarodne cilje," je povedal Ibrahim Imam, član
upravnega odbora in soustanovitelj podjetja PlanRadar. Dodal je: "Ne gre za zamenjavo obstoječih
sistemov, temveč za zagotavljanje natančnih podatkov z gradbišč ali nepremičnin v realnem času.
Ravno iz tega razloga PlanRadar vedno bolj postaja standard za gradbeno industrijo in upravljanje
nepremičnin, zlasti v Evropi."
###

O rešitvi PlanRadar
PlanRadar je oblačna SaaS rešitev za digitalno dokumentacijo v gradbeništvu in pri upravljanju
nepremičnin. Uporablja se za gradbeno dokumentacijo, dodeljevanje nalog in pregled defektov,
certificiranje in vzdrževanje nepremičnin itd. PlanRadar je na voljo prek spletne aplikacije (za vse
brskalnike) in aplikacij za pametne telefone ter tablične računalnike (iOS, Android, Windows).

Aplikacija omogoča tudi snemanje, dokumentiranje, sporočanje in spremljanje kakršnih koli
informacij prek digitalnega tlorisa, arhitekturnih risb ali BIM modela. PlanRadar z digitalizacijo
poslovnih procesov zmanjša pogostost napak, prihrani čas in izboljša učinkovitost, zagotavlja tudi
prihranek stroškov do 70 odstotkov. Sedež podjetja je na Dunaju in podjetje trenutno sodeluje z
več kot 10.000 strankami iz 46 držav.
Za več informacij obiščite www.planradar.com/sl/ in preizkusite demo verzijo PlanRadar platforme
na www.planradar.com/sl/registration/.
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