Podjetje PlanRadar zbralo 69 milijonov dolarjev za digitalizacijo
globalnega gradbeništva in nepremičninske panoge
Največji avstrijski projekt financiranja B2B podjetij doslej
Ljubljana, Slovenija, 24 januar 2022 – Podjetje PlanRadar, vodilna evropska digitalna platforma za
upravljanje gradbenih in nepremičninskih projektov, je danes objavilo novico o zbranih sredstvih v višini
69 milijonov dolarje. Projekt so vodili skupaj z organizacijama Insight Partners in Quadrille Capital. V
tretjem največjem financiranju serije B v avstrijski zgodovini in hkrati največjem za B2B podjetja, je
znatno sodeloval tudi obstoječi vlagatelj Cavalry Ventures. Sodelovali so tudi investitorji Headline,
Berliner Volksbank Ventures in aws Gründerfonds ter novi vlagatelji Proptech1, Russmedia in GR
Capital.
Nova sredstva bodo podjetju PlanRadar pomagala pri intenzivni mednarodni širitvi in tehnološkemu
razvoju. Nova predstavništva bodo odprta v Združenih državah Amerike, Avstraliji, Arabskih državah,
jugovzhodni Aziji in Latinski Ameriki. Podjetje bo povečalo tudi naložbe v raziskave in razvoj ter
vzpostavilo novo tehnološko središče in posebno ekipo za inovacije izdelkov, da bi v svojo platformo
SaaS (Software as a Service), ki spreminja razvoj panog, vneslo nove tehnologije, ki bodo odločilne za
to področje. Skupno bo PlanRadar ustvaril več kot 200 novih delovnih mest in v prihodnjih 12 mesecih
skoraj podvojil število zaposlenih po vsem svetu.
PlanRadar se je od leta 2013, ko je začel delovati na Dunaju v Avstriji, hitro uveljavil kot vodilni evropski
ponudnik PropTech rešitev, ki je znan po tem, da s celovito platformo za gradnjo in upravljanje
nepremičnin v vsaki fazi življenjskega cikla stavbe prinaša dodano vrednost. V 18 mesecih od
financiranja serije A, ki je znašala 34 milijonov dolarjev, se je prihodek podjetja PlanRadar povečal za
več kot 250 %, baza strank pa se je več kot podvojila. Inovativnim rešitvam podjetja PlanRadar zdaj
zaupa več kot 14.500 strank. Da bi povečali učinkovitost in zagotovili visoko kakovost upravljanja
projektov, jo vsak dan uporablja 100.000 strokovnjakov iz industrije v več kot 60 državah.
Hitra rast družbe PlanRadar je posledica zavezanosti h globalni širitvi, kar vključuje tudi vstop na 10
novih trgov v Evropi in Rusiji od leta 2020. Ekipa več kot 200 zaposlenih iz predstavništev na Dunaju, v
Zagrebu, Londonu, Amsterdamu, Moskvi, Parizu, Madridu, Milanu, Varšavi in Bukarešti oskrbuje
stranke v več kot 20 jezikih. Naraščajoči vpliv podjetja odraža tudi zavezanost k inovacijam na osnovni
platformi, vključno z nedavnim dodajanjem funkcij za poročanje, integracij in tehnologij BIM.
"Želimo si olajšati upravljanje gradbenih in stavbnih operacij in dokazali smo, da je po naši tehnologiji
na svetu veliko povpraševanja," je dejal Ibrahim Imam, soustanovitelj in eden izmed izvršnih
direktorjev podjetja PlanRadar. "Ponosni smo na vse, kar je dosegla naša ekipa, in hvaležni smo za
podporo naših vlagateljev, saj ustvarjamo dodano vrednost za stranke na novih trgih in v novih
panogah."
"Z razvojem podjetja PlanRadar v vodilno svetovno platformo PropTech spreminjamo panogo, ki je bila
v preteklosti do digitalizacije zadržana," je dejal Sander van de Rijdt, soustanovitelj in eden izmed
izvršnih direktorjev podjetja PlanRadar. "Dokazujemo, da če strankam ponudimo intuitivno platformo,
ki jim olajša delo, in jo združimo z vrhunskimi podpornimi storitvami, z veseljem sprejmejo najsodobnejše
rešitve."
"Trajnostna rast, ki jo je dosegel PlanRadar, je dokaz njihovega trdega dela in predanosti. Takoj smo
opazili potencial podjetja PlanRadar, ekipa pa nas je še naprej navduševala s svojo predanostjo rasti
strank, prihodkov in talentov," je povedal Thomas Krane, izvršni direktor podjetja Insight Partners.
"Sektor PropTech je pripravljen na izjemno rast, PlanRadar pa globalno gradbeno in nepremičninsko
industrijo pelje v digitalno prihodnost."
"Ekipa podjetja PlanRadar je leta 2013, ko je začela delovati, prepoznala neizpolnjeno potrebo, svoje
neprimerljivo razumevanje strank in vpogled v njihovo panogo pa je izkoristila, da je postala resnično
vodilna v panogi," je dejal Brice Delome, partner v podjetju Quadrille Capital. "Navdušeni smo, da

lahko še naprej spodbujamo hitro rast podjetja PlanRadar in se pridružujemo močnemu konzorciju
vlagateljev. Zelo smo navdušeni nad tehnologijo, ekipo in tem, kako podjetje s svojim pristopom prispeva
k digitalizaciji gradbeništva in nepremičnin. Veselimo se podpore pri nadaljnji globalni širitvi podjetja."
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O podjetju PlanRadar
Planradar je platforma SaaS (Software as a Service), rešitev, ki temelji na internetu in je neodvisna od naprav, ter
je namenjena pripravi dokumentacije in komunikaciji o gradbenih in nepremičninskih projektih. Uporablja se lahko
za upravljanje nalog in napak, vzdrževanja, gradbene inšpekcije, gradbeno dokumentacijo in podobno. S pomočjo
spletne aplikacije (za vse brskalnike) ali aplikacije za pametne naprave (iOS, Android in Windows), lahko ekipe
medsebojno delijo načrte ali BIM modele, prav tako pa lahko tudi komunicirajo in sledijo informacijam. Z digitalizacijo
delovnih procesov PlanRadar zmanjšuje pogostost napak, prihrani čas za vse udeležene ter omogoča veliko večjo
učinkovitost: stranke poročajo o prihranku do 7 delovnih ur na teden. Podjetje, ki ima sedež na Dunaju v Avstriji,
zdaj oskrbuje že več kot 14.500 strank iz več kot 60 držav.
Spletna stran: https://www.planradar.com/sl/
O podjetju Insight
Insight Partners je vodilno globalno podjetje tveganega in zasebnega kapitala, ki vlaga v hitro rastoča tehnološka
in programska podjetja ScaleUp, ki v svojih panogah vodijo spremembe. Družba Insight Partners, ustanovljena leta
1995, je vložila v več kot 400 podjetij po vsem svetu in z vrsto skladov zbrala več kot 30 milijard dolarjev kapitala.
Poslanstvo podjetja Insight je poiskati in financirati vizionarske podjetnike ter uspešno sodelovati z njimi, pri tem pa
jim zagotoviti praktično in strokovno znanje o programski opremi, ki bo pripomoglo k dolgoročnemu uspehu. Družba
Insight med svojimi zaposlenimi in v svojem portfelju spodbuja kulturo, ki temelji na prepričanju, da rast in ScaleUp
podjetja ustvarjajo priložnosti za vse. Za več informacij o družbi Insight in vseh njenih naložbah lahko obiščete
spletno stran insightpartners.com ali nam sledite na Twitterju.
O podjetji Quadrille Capital
Quadrille Capital s sedežem v Parizu in San Franciscu je neodvisno investicijsko podjetje, ki se osredotoča na
tehnologijo in zdravstvo v Združenih državah, Evropi in na Kitajskem. Quadrille Capital ima štiri naložbene rešitve:
naložbe v zasebna podjetja, zaveze v sklade rastnega in tveganega kapitala, sekundarne naložbe v sklade in
zasebna podjetja ter dolgoročne sklade javnega kapitala. Quadrille upravlja skoraj 1,3 milijarde evrov za
institucionalne vlagatelje in zahtevne družinske urade v Evropi, Združenem kraljestvu, Ameriki in na Bližnjem
vzhodu. Od ustanovitve je Quadrille investiral v več kot 125 skladov in 38 podjetij ter tako postal zaupanja vreden
partner družbenih vlagateljev, podjetnikov in investitorjev.

