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– Se for deg et allmøte i bedrif-
ten du jobber i, sier Tom Aas (52), 
gründer og daglig leder i LeadX.

Han beskriver et møte der alle 
er tilstede: adm. direktør, resep-
sjonisten, selgere, økonomiavde-
ling og driftsavdeling. 

– Tenk om alle disse kunne 
selge, tenker kanskje sjefen. Men 
sjefen vet at resepsjonisten ikke 
kommer til å gjøre det fordi hun 
hverken har verktøyet eller ins-
entivet til å gjøre det, sier Aas. 

– Med LeadX kan alle i organi-
sasjonen starte en salgsprosess, 
og overlevere denne til salg, rekla-
merer han.  

HP og advokater som kunder
Tom Aas har i 20 år hatt kunde- 
og salgsdatabaser på skjermen. 
Denne typen programvare er 
også kjent som CRM. Aas startet 
i Deloitte og Arthur Andersen, har 
hatt mellomlederjobber i SAP og 
Fast, og vært daglig leder i CMA 
Contiki, et IT-selskap som i dag 
heter Exari Norway. 

De seneste to årene har han 

imidlertid jobbet på fulltid med 
utvikling og markedsføring av 
LeadX, en app som lanseres i be-
gynnelsen av september. 

HP Norge, regnskapsfir-
maet Accountor og Advokat-
firmaet Simonsen Vogt Wiig 
har vært pilotkunder og bi-
dratt med til sammen rundt 1 
million kroner i driftsinntek-
ter i LeadX det seneste året. 

Idéen med appen er at poten-
sielle kunder som bedriftens 
ansatte kommer i kontakt med 
på private hytteturer og barnas 
luciafeiringer, kan legges inn i ap-
pen. Salgsavdelingen kan da bruke 
mindre tid på å plage kunder som 
ikke er interessert, og tipseren blir 
belønnet med bonuspoeng og en 
andel av salget. 

Programmeringen er det et 
miljø i India som har stått for.  

Fikk inn indiske investorer
I disse dager er Aas i markedet for 
å hente mellom 5 og 10 millioner 
kroner for å kunne øke tempoet 
på markedsføringen og salget. 
Emisjonen verdsetter LeadX til 
15 millioner før den nye aksjeka-

pitalen kommer inn.
Parallelt skal organisasjonen 

bygges opp i Norge, USA og India.
Så langt er 2,25 millioner 

kroner kommet inn. Den indiske 
partneren og investoren vEele-
ment i Pune har allerede tegnet 
seg for en andel i emisjonen. Det 
samme har utviklingspartneren 
iProgrammer.

Med seg i pengejakten har Aas 
Salvador Baille (50), daglig leder 
i rådgivningsselskapet Intelis og 
ansvarlig for strategi og finans i 
LeadX. 

Av norske investorer opply-
ser Aas at de så langt har vært i 
kontakt med Arkwright X, Snö, 
Agera, Finstart Nordic, Kjeller 
Horisont, Alliance Venture, 
Monner og March First, samt 
investorer både i USA og India. 

– I denne runden tror vi på en 
miks av disse og noen mindre in-
vestorer, eller forretningsengler, 
sier Aas. 

Tar firmaet til USA
Gründernettstedet Shifter har 
tidligere omtalt at Aas har vært 
to ganger i Silicon Valley for å få 

kapital og kontakter. Det har ført 
til at LeadX har fått muntlig løfte 
om passering av to nåløyer i USA.

– Vi ble kvalifisert blant 
hundrevis av globale søkere 
til finaleintervjuer hos de 
ledende akseleratorene Ber-
keley SkyDeck og Alchemist. 
Begge har signalisert at de fra 
januar er interessert i å gå inn 
som både investorer og men-
torer i LeadX gjennom akse-
leratorprogrammene deres, 
sier Aas.

Han regner selv med å flytte 
til San Francisco våren 2020 og 
å oppholde seg der det kommende 
halvåret.

På den andre siden av Atlan-
terhavet har LeadX også rekrut-
tert svensken Marcus Sandberg, 
gründer i selskapene ProLeads 
og Hexa. Hexa solgte han til Out-
boundworks i fjor. 

Sandberg er nå investor som 
engasjerer seg i startups, og han 
skal hjelpe LeadX med etablering 
og organisasjon i Silicon Valley.

Tror på 3 mrd. i inntekter
Aas og Baille har store ambi-

sjoner for selskapet sitt. Han 
viser en fremskrivingsplan som 
innebærer at selskapet vokser, 
men taper penger frem til 2022. 
Deretter ligger overskudd og ra-
kettvekst inne i kalkylene. 

Målet fem år frem er 3 mil-
liarder kroner i omsetning og en 
mulig børsnotering.

– Dette er basert på tilsva-
rende vekstkurver for sammen-
lignbare selskaper, sier Aas.

– Hvilke mørke skyer ser dere 
i horisonten?

– Tilgangen til kapital er en 
klar risikofaktor. I tillegg er 
den teknologiske utviklingen 
uoversiktlig, vi må følge med 
på potensielt nye konkurren-
ter, og etablerte aktører vil rea-
gere hvis vi vokser og tar kun-
der. Men jeg har dyp pasjon for 
salgsfaget og mener vi vil lykkes 
med budskapet om at alle an-
satte kan fungere som selgere, 
svarer Aas.

HENTER 10 MILLIONER

Vil gjøre alle til selgere
IT: Tom Aas har brukt 20 år av livet på kunde- og salgssystemer. Nå 
henter LeadX-gründeren 10 millioner kroner til sin nye salgsapp.

(Mill. kr) 2018
Driftsinntekter 0,3
Driftsresultat −0,2
Resultat før skatt −0,2
Årsresultat −0,2 
Eiere: Tom Aas (79 %), Simula Innova-
tion (10 %), andre (11 %).   

LEADX 

Tror på milliardomsetning og børsnotering i 2024

JAKTER PÅ PENGER: LeadX-gründer Tom Aas (til venstre) og strategiansvar-
lig Salvador Baille har snakket med venturekapitalmiljøer i Norge, USA og India. 
– I denne runden tror vi på en miks av disse og noen mindre investorer, sier Aas.
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