
 

Marknadsmeddelande, 29 november 2017 

Camanio Care gör miljonaffär i Nordamerika  
Camanio Care har fått flera nya kunder i USA och Kanada, med ett ordervärde på sammanlagt cirka 1 MSEK. 

Affärerna är delvis en konsekvens av Googles film om Camanio Cares unika hjälpmedel BikeAround jDome, 

som började spridas till en stor global publik i september.  

BikeAround jDome är Camanio Cares unika hjälpmedel som gör det möjligt för exempelvis demensdrabbade 

eller funktionshindrade att aktivera sig och stimulera sinnet. Lösningen gör det möjligt att cykla i sina 

barndomstrakter, eller vart som helst i världen, genom en unik mjukvara som använder bilder från Google 

Street View. En ”levande” film av omgivningen projiceras runt användaren under cyklingen, vilket stimulerar 

minnen, kognition och humör.  

Google producerade och lanserade under september månad en film som på ett varmt och talande sätt visar 

värdet av Camanio Cares innovation BikeAround jDome. Filmen går rakt in i hjärtat och har skapat många nya 

affärsmöjligheter. Intresserade distributörer, kunder och anhöriga från över 10 länder har sökt kontakt med 

Camanio Care sedan filmen släpptes. Förutom konkreta affärer förs nu många parallella diskussioner med olika 

distributörer och vårdkedjor. 

Här är ett exempel på ett mejl från en person i USA: ”I work for an assisted living community in the United 
States.  We recently viewed a video about your Bike Around technology and found it very inspiring.  The smile on 
Mr. Bengt's face as he pedaled the bicycle down familiar lanes was so heartwarming.” 
 

Se filmen här eller klicka på bilden. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Catharina Borgenstierna, vd 

Telefon: 0733-93 00 07 

E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Tu_QbXqQH-c
https://www.youtube.com/watch?v=mTBCWc53D80


 

Om Camanio Care 

Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, hjälpmedel och gamification 

som fokuserar på människors grundläggande behov. Vi erbjuder produkter och lösningar som ökar kvalitet och 

kompetens på områden inom Aktivering, Måltidssituationen och Digital Tillsyn, exempelvis BikeAround™ 

familjen, Giraff och Bestic®. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och 

distributörer i ett 10-tal länder i Europa samt Australien och Kina. We make the future work. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.  

 

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 29 november 2017 kl:12:00. 

 

http://www.camanio.com/

