
Det er enklere enn du tror!



Vi skal forenkle og effektivisere forvaltning av eiendom

Intuitivt LønnsomtNyskapende 

“
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Hvorfor nå?
•

•

•

•

•

Eiendomsbransjen er moden for en digital 
revolusjon
Proptech  er i vinden - nye tekniske løsninger 
som vil endre måten det jobbes på
En ny generasjon eiendomsbesittere og ledende 
ansatte, med høy digital kompetanse
Det store flertallet av eiendomsselskaper 
benytter seg ikke i dag av et forvaltningssystem 
Systemkostnaden på dagens løsninger er høy - 
vi skal redusere denne kostnaden
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Forvaltning av 
næringseindom i dag 
er ofte...

Uoversiktelig
Et mylder av programmer og dokumenter som ikke 
kommuniserer

Tungvint
Manuelle, selvlagde og ikke- automatiserte løsninger

Kostbart
Få leverandører med utdatert teknologi. Dyr 
implementiering og bruk 
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Løsningen - Estatelab PM - release Q2 2021
 

1 2 3

Registrer Opprett Sett i gang
ønsket antall brukere for din 
bedrift

porteføljer og eiendommer for en enklere og mer 
effektiv hverdag
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Estatelab PM kombinerer informasjon fra kundens 
eiendommer og leiekontrakter med nøkkeldata fra eksterne 
kilder for å gi en fullstendig oversikt over porteføljen.

Alt på ett sted!
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Med innovative løsninger, moderne design, og et intuitivt brukergrensesnitt, 
skal vi forbedre og forenkle den kommersielle og tekniske forvaltningen av 

næringseiendom - uten behov for tidkrevende opplæring og dyre 
lisenskontrakter

“
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Integrering med regnskap og annen
eksterne programvare etter brukers
ønske

Eiendommer, leietagere, kontrakter,
finansiering, kostnader, yield- 
estimater og andre variabler

Data via API fra Kartverket, Br.reg.,
SSB m.m. 

Inntekter, ledighet, utløpsprofil, 
vekst, leiepriser og andre KPIer på 
portefølje- og eiendomsnivå

Budsjettering og fordeling av eier- 
og felleskostnader, oversikt over 
finansiering og fakturering 

Varsling om hendelser og eventer, 
kontraktsutløp, opsjoner, automatisk 
leieregulering, FDV mm.

Finansielle rapporter, 
verdivurderinger, kontantstrøm- og 
sensitivitetsanalyser

Kommunikasjon med leietagere, 
leverandører og andre involverte. 
Kontinuerlig utvikling og forbedret 
funksjonalitet
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Dashbord
Dynamiske dashbord som gir fullstendig oversikt og kontroll over 

dine porteføljer, eiendommer og leieforhold
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Eier- og felleskostnader

Budsjetter og fordel dine felleskostnader og eierkostnader. Integrer 
med ditt regnskapssystem, og få full oversikt!

Bygningskontruktør

Få kontroll på ledige arealer, økonomiske ledighet og arealavvik 
ved hjelp av vår Byggningskontruktør
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Teknisk Roadmap
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Antall næringsbygg i Norge

~250.000*

~10.000

Selskaper uten eksternt 
forvaltningssystem

HØY

Andel privat eierskap med 
1-10 bygg under forvaltning

Dette er våre kjernekunder

*Tall fra SSB. Ikke inkludert 
Fiskeri- og landbruksbygninger, 
helsebygg, fengsel og 
beredskap

Marked (Norge)

1.3 mrd �113K*)

440 mill �39K�

141 mill �12K�

369 mill �32K�

558 mill �49K�

Total addressable market (TAM)

NOK 2,8 mrd

Industri og lager

Kontor og forretning

Samferdsel og kommunikasjon

Hotell og restautant

Undervisning, kultur og 
forskning

114 mill

91 mill
23 mill

57 mill

80 mill

Servicable addressable market (SAM)

MNOK 365

Årlige inntekter hvis alle landets næringsbygg 
benytter Estatelab, gitt dagens prismodell

~13% av TAM

*antall bygg
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Strategiske partnere og pilotkunder

Uffizi AS

Gaustadbekken AS                                  

Tett samarbeid og løpende dialog med 
pilotkunder og samarbeidspartnere for 
å kontinuerlig utvikle etter brukernes 
ønske og behov

Go-to-Market strategi

Høy synlighet og profilering i sosiale medier, bransje-
publikasjoner og  i eget nettverk for å nå ut bredest mulig

Følge opp 'leads' og øke deres interesse via content 
marketing og personlig oppfølging

Presentere produktet, med fokus på brukervennlighet, 
funksjonalitet, instruksjoner og fremtidig utvikling 

Tilby kostnadsfri prøveperiode, mail o.l. med 'onboarding'-
innhold, yte god kundeservice og oppfølging, og regel-
messige oppdateringer via 
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Konkurrenter

FENISTRA

•
•
•
•
•

Høy markedsandel
Dyrt
Tungvinte løsninger
Utdatert grensesnitt
Tidkrevende kursing og 
opplæring

EIENDOMSAPPEN

•
•

•
•

Etablert seg i markedet
Skybasert løsning med fokus 
på kommunikasjon
Lite automatisering
Lav funksjonalitet

LAFT MYLDRE

•

•

•

Forvaltningsløsning 
utviklet av Malling Co
Fremstår lukket for det 
åpne markedet
Eid av en stor aktør innen 
bransjen - ikke uavhengig

•
•
•

•
•

I markedet siden 2010
Fokus på FDV og renhold 
Opparbeidet solid 
kundegruppe, ink flere 
kommuner
Manglende automatisering
Utleiemodul med fokus på 
bolig
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Veien videre

Handling:
Ferdigstille MVP
Få inn pilotkunder og investorer
Justere ift. tilbakemeldinger
Klargjøre for bred lansering

Målsetning:
Validere produkt og prismodell
Lav markedskost
Nå ut til markedet

Handling:
Markedsføring og salg
Ferdigstille nye moduler
Øke operasjonell effektivitet
Opprette support

Målsetning:
SaaS- onboarding
Etablering i markedet
Komplementere team
Øke markedsandel

Handling:
Gå inn i relaterte markeder; meglere, 
advokater, regnskapsførere, syndikater
Ekspandere internasjonalt 
Videreutvikling

Målsetning:
Være innovativ markedsleder
Maksimere profitt

Q2 2021 Q3-4 2021  2022  
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Forretningsmodell

•
•
•

Pris per eiendom under forvaltning
NOK 1050 / 850 per eiendom/mnd
Ubegrenset antall brukere per foretak

�10.000.000

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Revenue/ EBITDA

~2% av SAM

16



Finansiering og Use of funds

Akselerere utvikling og integrasjoner

Finansiere organisk vekst og arbeidskapital (15-
18 mnd)

MNOK 5-7
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TEAM
Erik Brustad

Christoffer Lundgreen

Magnus C. Kjølmoen

Nicolai Andvig

Co- founder & CTO 

Co- founder & CEO

Co- founder & COO

Project Manager

“
Et sterkt og variert team, med 
bakgrunn fra oppstartsselskap, 
eiendom, salg, ledelse og tech

Mark Diffey
UX- designer
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Adresse

Drammensveien 127
0277 Oslo
Norge

Phone

+47 941 30 072

Email

account@estatelab.no

Kontakt


