
Jaguar Land Rover investeert in FATMAP om
gemakkelijker en veiliger door off-road wereld
te navigeren
InMotion Ventures, de participatiemaatschappij van Jaguar Land Rover,

investeert in FATMAP. Dit is een toonaangevend platform voor liefhebbers van

outdoor-activiteiten en professionele bergsporters, met vooruitstrevende 3D-

cartografietechnologie.

De investering van InMotion Ventures, samen met Episode 1 en Capnamic Ventures, helpt

FATMAP om wereldwijd het belangrijkste ijkpunt te worden voor wat betreft outdoor-

activiteiten. Skiërs, wandelkaars, trail-runners, mountainbikers en bergbeklimmers gebruiken

de technologie van FATMAP om gemakkelijk door de off-road wereld te navigeren.

 



Zowel FATMAP als Land Rover is toegewijd aan de outdoor lifestyle. Land Rover biedt immers

het beste op het gebied van off-road modellen, terwijl FATMAP de beste 3D-cartografie

ontwikkelt en de ambitie heeft om wereldwijd hét platform te worden op het gebied van

avontuurlijk reizen.

 

Misha Gopaul, Chief Executive Officer bij FATMAP: “Recent innovation in mapping has been

focused on urban environments and until now the rest of the planet has been stuck with

outdated tools. Our new global platform addresses the growing need for people to disconnect

and spend time in the outdoors and a key part of our mission to help people to have better,

safer adventures. Our ultimate vision is to become the go-to destination for outdoor adventure

and travel and InMotion Ventures are the perfect partner to help us achieve that.” 

 

Sebastian Peck, Managing Director bij InMotion Ventures: “Delivering great digital

experiences that are consistent with our brands is fundamental to our strategy. Investing in

the next generation of technology enabling travel and outdoor adventures is becoming an

important focus area for InMotion Ventures. We are very excited to be working with Misha

Gopaul and his leadership team at FATMAP to build the ultimate tool that allows outdoor

adventurers and professional athletes to discover and master the most challenging territory.”

 

FATMAP is het dertiende bedrijf in het portfolio van InMotion Ventures.

 

Over InMotion Ventures

InMotion Ventures investeert in snelgroeiende bedrijven in de mobiliteits-, transport- en

reissector. Als onderdeel van Jaguar Land Rover is InMotion gericht op de ondersteuning van

innovaties die de manier waarop we reizen kunnen veranderen. InMotion investeert wereldwijd

in start-ups in alle ontwikkelingsfasen, vanaf de eerste stapjes (Seed) tot aan start-ups die hun

bedrijf gaan opschalen (Series B). Behalve met zijn belangrijkste activiteit - investeren - houdt

InMotion Ventures zich ook bezig met samenwerking met Jaguar Land Rover in de breedste zin,

om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die nieuwe en bestaande klanten van Jaguar

Land Rover een onvergetelijke ervaring kunnen bieden. Meer informatie over InMotion

Ventures en de investeringen van het bedrijf is te vinden op www.inmotionventures.com.

 

Over FATMAP

http://www.inmotionventures.com/


De geavanceerde 3D-cartografietechnologie, outdoor community en bewerkte handbook voor

avontuurlijke outdoor-activiteiten van FATMAP is in gebruik bij de beste professionals en

outdoor-liefhebbers om veiliger te genieten van betere avonturen. FATMAP bouwt aan een

wereldwijd outdoor adventure platform dat consumenten samenbrengt met bedrijven,

bestemmingen en merken.

https://landrovernederland.pr.co/documents/35748
https://landrovernederland.pr.co/documents/35749
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Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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