Pressmeddelande, 20 april 2018

Camanio Care tilldelas priset Rising Star Award av
Swecare
Camanio Care blev under torsdagen tilldelade priset Rising Star Award av stiftelsen
Swecare. Priset syftar till att lyfta entreprenörer som med små medel och stort
engagemang kämpar mot sina mål - och antar utmaningen av en internationalisering likt
en sann fighter.

I samband med att Swecare firar 40 år av
framgångsrikt exportfrämjande av svensk Life
Science och hälso- och sjukvård, instiftar stiftelsen
det nya priset Rising Stars. Priset delas ut till
entreprenörer som i andan av en sann fighter tar sig
an utmaningen av en internationalisering och arbetar
med ett stort engagemang för att nå sina mål.

-

Wow! Vilken inspiration och erkännande! Vi är
superglada och stolta hela teamet över att få en
sådan här uppmuntran. Vi har jobbat stenhårt
och kommer fortsätta vårt arbete med att
leverera innovativa lösningar inom vård och
omsorg som förbättrar både individens
livskvalitet och samtidigt stärker
vårdorganisationen. Stort tack till Swecare och
alla som har stöttat oss på denna resa! Tjohoo!
Nu kör vi! säger Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care.

Bolaget visar på utmärkt svensk innovationskraft
Camanio Care tilldelades under torsdagen Rings Star Award för 2018. Priset delades ut av Maja
Fjaestad, statssekreterare till nya barn-, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren, i närvaro av
H M Drottning Silvia.
Juryns motivation till utmärkelsen lyder:
”Camanio Care är ännu ett litet företag men har tack vare sin tydliga marknadsstrategi sett en stark
utveckling och internationell spridning av sitt erbjudande. Camanio Care visar på ett utmärkt sätt
svensk innovationskraft och lösningar för utmaningarna med den åldrande befolkningen globalt. Man
vågar även se utanför de traditionella marknaderna i närområdet och satsat inte där det är enklast,
men där man ser potential. Förutom framgångar på hemmamarknaden har Camanio Care slutit avtal
med partners i Hong Kong, Kina och USA, samt tagit hem affärer i bl.a. USA och Kanada. Detta har

resulterat i en intäktsökning på ca 40% under 2017. Camanio Care deltar aktivt och är ett stöd i
många av Swecares strategiska diskussionsgrupper, från äldrenätverket till helhetslösningar i Kina
samt Life Science-företagens framtid i Sverige. Camanio har alla möjligheter att bli framtida svensk
exportsuccé!”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, VD
Telefon: 46 733 93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, augmented reality och
uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar
kvalitet på områdena aktivering, måltid, säkerhet och kommunikation, exempelvis jDome BikeAround, Giraff
och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina,
Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Vi finns i följande kanaler:

