
 

 

Nyhetsbrev, 19 mars 2018 

Följ allt som händer – vi finns i sociala medier! 
Camanio Care befinner sig i en spännande tillväxtfas där det är mycket som händer. Sociala medier 
är en viktig del av vårt kommunikationsarbete, där vi ger löpande uppdateringar gällande bolaget 
och välfärdsteknologi.  

 

Var finns vi? 
Är du nyfiken hur vi på Camanio Care arbetar inom 
välfärdsteknik och robotik?  Följ oss på Facebook, 
LinkedIn, Youtube och Twitter, och ta del av hur vi 
arbetar, nya samarbeten, filmer och 
jobberbjudanden.  

 

Se våra filmer  
Film är ett effektivt kommunikationsmedium för att förmedla viktiga budskap. När Google 
uppmärksammade Camanio Cares upplevelsecykel BikeAround jDome® i en känslomässig film var det 
många som fick upp ögonen för oss som företag och våra produkter. Se Googles film om BikeAround 
här.  

Användarna av våra produkter är viktiga, både för oss som företag men även för människor som är 
intresserade av våra produkter. På Danvikshem i Nacka används BikeAround Screen™ i 
rehabiliteringen, och vi har intervjuat en av de boende som berättar om sin upplevelse. Se intervjun 
här.  

Camanio Care befinner sig i en expansiv fas med flera nya medarbetare i teamet. För att ge större 
inblick i hur vi arbetar producerar vi just nu en serie av filmer där vi presenterar våra medarbetare. 
Se intervjun med vår CTO Daniel Berlin här.  

 

Vi finns i följande kanaler: 

                           

Klicka på ikonerna för att komma direkt till respektive sida. 

 

Får du våra nyhetsbrev? 

* Skriv upp dig HÄR. 

 



 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Catharina Borgenstierna, vd 
Telefon: 0733-93 00 07 
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com 

Om Camanio Care 
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget 
erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom 
BikeAround™, Bestic® och Giraff™. 
Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja  
människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg. 
Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina,  
Australien och i ett 10-tal europeiska länder. 
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Läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.  

 

        

 

 

 


