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Schibsted satsar på bostadsplattformen Qasa – öppnar för
internationell expansion
Schibsted och dotterbolaget Blocket inleder ett samarbete med
uthyrningsplattformen Qasa. Det svenska startupföretaget kan med den
internationella koncernen i ryggen bli Sveriges nästa stora tech-export.
– Tillsammans med Schibsted kan vi ta vi ett stort kliv mot vår vision om en
tryggare och mer rörlig bostadsmarknad, både i och utanför Sverige. Qasa och
Blocket kompletterar varandra och tack vare samarbetet räknar vi med att Qasa
inom några år ska omsätta hyror för flera miljarder kronor, säger Qasas
marknadschef Mattia Tosti.
En trygg upplevelse för den som hyr ut sin bostad
Qasa är en digital plattform som förenklar uthyrningsprocessen genom att
matcha rätt bostad till rätt hyresgäst. Tjänsten skapar dessutom trygghet på
bostadsmarknaden genom att bland annat göra kreditkontroller, samla in
referenser och garantera punktliga hyresbetalningar.
Blocket är Sveriges i särklass största marknadsplats för andrahandsbostäder. Nu
erbjuder Blocket Qasas tjänster och kommer därmed kunna erbjuda långsiktig
trygghet till alla sina användare under hela hyresperioden.
–

Genom samarbetet med Qasa kan vi erbjuda våra användare annonsering
inom andrahandsuthyrning med fler trygga kringtjänster såsom
betalgaranti och hantering av utbetalningar. Vi är glada att ihop med Qasa
arbeta för en trygg och växande andrahandsmarknad för bostäder, säger
Robin Suwe affärsområdeschef för Blocket Bostad.

Schibsted kan öppna upp en miljardmarknad för Qasa
Schibsted är en av världens ledande koncerner för marknadsplatser med 200
miljoner användare i över 20 länder. Samarbetet med Qasa på den svenska
marknaden kan bli starten på en lansering internationellt, för att ta ett starkare
grepp om marknaden för privatuthyrning.
–

Vi har stark tilltro till Qasa och har höga förhoppningar på samarbetet i
Sverige via Blocket. Vår ambition är att på liknande sätt lansera
plattformen på våra andra marknadsplatser runt om i världen och stärka
vår närvaro på bostadsmarknaden, säger Jussi Lystimäki, VP New Models
på Schibsted Media Group.

Qasa omsätter redan hyror till ett värde av 100 miljoner kronor. Samarbetet med
Schibsted kan innebära tillgång till en miljardmarknad inom några år.

–

Vår vision är att göra det lika tryggt och enkelt att hyra eller hyra ut en
bostad som att klicka hem en matkasse på nätet. Vi gör det genom att
bygga en riktigt smart och användarvänlig tjänst som tar ansvar under
hela hyresperioden, säger Mattia Tosti.

Om Qasa
Qasa är en digital plattform som skapar trygghet och gör livet enkelt för den som
vill hyra eller hyra ut sin bostad. Tjänsten matchar rätt bostad till rätt hyresgäst
och hjälper användare att få förtroende för varandra genom kreditkontroller och
insamlade referenser, hantera hyresavtal, säkra depositioner samt garantera
punktliga hyresutbetalningar till uthyraren.
Om Blocket Bostad
Blocket Bostad lanserades hösten 2011 och är idag landets mest heltäckande
marknadsplats som inkluderar både mäklarannonser, privatförsäljningar, kortoch långtidsuthyrningar, utlandsboende och önskar-hyra-annonser. Med cirka 5
miljoner unika besökare i veckan på Blocket samt samarbete med Qasa och flera
av landets största mäklarkedjor är Blocket Bostad en av Sveriges mest populära
bostadsmarknader.
Så fungerar Qasas samarbete med Blocket
Från och med idag erbjuder Blocket Qasas tjänster till sina användare.
Bostadsuthyrare kan välja att annonsera kostnadsfritt på både Qasa och Blocket.
När väl ett kontrakt är tecknat mellan uthyrare och hyresgäst, betalar uthyraren
5 procent av hyran till Qasa. Annonseringen kommer i sin helhet hanteras via
Qasa för att ge användaren tillgång till extra trygghet.
Exempelvis kan bostadsuthyrare via Qasa genomföra kreditkontroller av
potentiella hyresgäster, samla in referenser från tidigare uthyrare, skriva
hyresavtal digitalt samt få hyresbetalningarna förmedlade och garanterade av
Qasa.
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Linnéa Aguero, presschef Blocket, 0725 - 03 32 31, linnea.aguero@blocket.se

