Sammanfattning
PublicInsight (PI) är ett SaaS-bolag (Software as a
Service) för internationell tillväxt som förenklar offentliga affärer.
Vi har skapat ett smart digitalt verktyg baserat på
AI, NLP (Natural Language Processing) och
avancerad statistik. Bolaget har nyligen börjat lanseringen i Sverige och smygstartat lanseringen i EU
genom att svenska företag enkelt kan hitta offentliga affärer inom EU i PublicInsights SaaS-tjänst.
Marknaden är stor, i Sverige köper offentliga sektorn för mer än 1 200 mdr sek av mer än 185 000 st.
leverantörer med en potential att antalet leverantörer kan fördubblas. För EU är siffran 2 000 mdr
EURO och antalet leverantörer är minst det tiodubbla med mycket större potential. För USA är
siffran 2 150 mdr dollar. Varför inte fler talar om
potentialen beror på myter, upplevt krångel och
svårt att hitta affärerna. Det har saknats ett enkelt
verktyg för att göra dessa affärer.
PI har djup kunskap om offentliga affärer, AI och
stora databaser. Vi har hittills samlat 1,6 miljarder
datapunkter om alla svenska företag, myndigheter,
regioner och kommuner samt upphandlingar och
gjorda affärer. På detta har vi skapat vårt intelligenta digitala verktyg som tar bort krångligheterna.

Internationell expansion
Allt vi gör kan skalas upp till i första hand EU och i
andra hand USA. EU har gemensamma regler och
strukturer, och vi bygger våra verktyg så att vi enkelt kan ta in nya länder. När det gäller USA så har
det andra regler och strukturer, men våra verktyg är
förberedda för att anpassas för att nå denna marknad också. Under 2022 kommer vi ta fram en expansionsplan för EU. Vi samlar dessutom hela tiden
in ny data för att skapa nya och smartare tjänster.

Immateriella rättigheter och tillstånd
Processen för att skydda vår IP är igång och vi har
en lista på patentbara algoritmer. Vi har flera registrerade varumärken och domäner samt tillstånd
för kreditrådgivning.

Tech plattformen
Vi har byggt en robust molnplattform som gör att vi
kan säkra både drift och snabbutveckling. Denna
bygger på modern arkitektur för stora datamängder
och hög användning.

Erbjudande
Ett AI-verktyg som automatiskt hittar offentliga
upphandlingar och hjälper dig att skriva vinnande
anbud. Med bara ett företags organisationsnummer
kan vi plocka fram:
• Upphandlingar som passar ditt företag
• Konkurrenterna och deras affärer
• Köpande organisationer och deras inköp
• Nyheter kring just ditt bolag
• Mallar för att underlätta offentliga upphandlingar
Du slipper konstigheter i regelverk och mystiska
koder.

Affärsmodell
Abonnemang: Trial, PI-konto, Premium
Klickköp: Automatgenererade rapporter och
försäljning av data
Kompletterande rådgivning
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