Pressmeddelande, 9 juli 2018

Camanio Care skriver avtal med ny distributör för
Bestic i Hong Kong
Camanio Care har tecknat avtal med Kerry Medical Ltd. för distribution av äthjälpmedlet
Bestic. Avtalet är exklusivt, och innebär att Kerry Medical blir Camanio Cares unika
distributör i Hong Kong.
Hong Kong är en potentiellt stor marknad för Camanio Cares måltidshjälpmedel Bestic. Drygt 16% av
Hong Kongs befolkning är över 65 år idag och man uppskattar en fördubblad andel till 2036.
- Avtalet med Kerry Medical är strategiskt och helt i linje med våra ambitioner i Hong Kong. Vi är
väldigt glada att bli partner med ett så etablerat och starkt företag och vi är övertygade om att Kerry
Medical kommer att representera våra produkter på bästa sätt. De har ett starkt och mycket erfaret
team på plats som vi kommer att samarbeta med, säger Al Saad Chowdhury, internationell säljare på
Camanio Care.
Kerry Medical Ltd. är en del av den internationella koncernen Kerry Logistics Ltd, som startades 1981.
I mars 2013 etablerades Kerry Pharma, för att utöka affären på den medicinska marknaden, som
senare i 2016 köpte upp Ultronics och döptes om till Kerry Medical. Kerry Medical erbjuder
kompletta lösningar till farmaceutiska- och sjukvårdsföretag, från regulatorisk kompetens till kliniska
tester, marknadsföring, försäljning, distribution och logistik. Kerry Medical har flera försäljningsteam,
som bl.a. jobbar mot rehabiliteringskliniker och sjukhus.
Samarbetet med Kerry Medical innebär att företaget får exklusiv försäljningsrätt av Camanio Cares
produkt Bestic i Hong Kong.

Växande behov av välfärdsteknik i Hong Kong
Enligt The Center for Health Protection blir Hong Kongs befolkning allt äldre. Siffror från 2017 visar på
en kraftig ökning under de senaste 47 åren; en uppgång från 67,8 år för män och 75,3 år för kvinnor,
till 81,7 år respektive 87,7 år 2017. Enligt The Census and Statistics Department väntas en fortsatt
ökning av befolkningsmängden. Den åldrande befolkningen tros öka i allt högre takt, med en
förväntad dubblering av invånare över 65 år under de kommande 20 åren. Utvecklingen innebär
utmaningar för vården och omsorgen att tillgodose det växande behovet av vård från den åldrande
befolkningen.
Förväntningarna är att Hong Kongs befolkning kommer att vara över 64 års ålder år 2043. Samtidigt
kommer 10% att vara 85 år eller äldre.
Enligt International Monetary Fund kommer situationen att leda till ett fall på 21% i BNP, och ett fall
på 10% i verklig BNP. Regeringen i Hong Kong bemöter dessa fakta med att fokusera på hemvård och
hushållsnära tjänster genom att långsiktigt öka det finansiella biståndet. Sedan 1990 har kostnaderna
för hälso- och sjukvård ökat med 525% enligt Hong Kong Domestic Health Account (publicerad 2013).

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.
Läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Vi finns i följande kanaler:

Får du våra nyhetsbrev?

* Skriv upp dig HÄR.
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 9 juli 2018.

