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BIMobject passerar 100 miljoner nedladdningar 
sedan starten
BIMobject, den globala marknadsplatsen för byggindustrin, meddelar idag att antalet nedladdade 
filer sedan lanseringen av bimobject.com nu har passerat 100 miljoner.

I oktober månad satte bolaget också nytt rekord för antalet nedladdningar i enskild månad, med 
2,98 miljoner nedladdade filer. På plattformen finns nu över 100 000 produkter från nära 2 200 
tillverkare av bygg- och inredningsprodukter. Även tillväxten i antalet registrerade användare har 
fortsatt och bolaget har nu över 2,7 miljoner registrerade användare från hela världen.

“Jag vill tacka alla BIMobjects kunder, användare och anställda som gjort det här möjligt. Det är extra 
”, kommenterar Carl roligt att få tillkännage den här milstolpen 10 år efter BIMobject grundades

Silbersky, BIMobjects VD. “Varje sekund - dygnet runt, året runt - laddas en digital byggprodukt ned 
på bimobject.com och används för att bygga en bättre värld. Byggindustrins rörelse mot digitalisering 

”och hållbarhet har aldrig känts starkare än idag, och det syns tydligt i våra siffror.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl Silbersky – VD
Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail: ir@bimobject.com

Om BIMobject

Vi kan inte fortsätta bygga som vi gör idag. BIMobjects mål är att digitalisera byggindustrin för att 
skapa en hållbarare framtid. Vi är en global marknadsplats för byggindustrin som förser arkitekter 
och ingenjörer med den information och inspiration som de behöver för att designa byggnader 
snabbare, smartare och grönare.

Med över 2 000 byggproduktvarumärken* och 100 av världens 100 största arkitektfirmor 
bland våra användare möjliggör vi digital design av byggnader världen över. Nettoomsättningen 
under 2020 uppgick till 137 MSEK.
 
BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM.
Certified Advisor: FNCA Sweden AB, , +46-8-528 00 399.info@fnca.se

* Definierat som antalet unika varumärken (inklusive dotterbolag med separata produktsortiment) 
med produkter tillgängliga för nedladdning på bimobject.com.
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Bifogade filer
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