
 

Pressmeddelande, 23 juli 2018 

 

Themtech Company Ltd blir ny distributör för 
Camanio Cares produkt BikeAround i Thailand 
Camanio Care AB (publ) är en av Sveriges ledande företag inom digitala lösningar för smarta lösningar inom 
omsorg och vård i hemmet, har idag öppnat upp ännu en marknad för sin produkt inom aktivering BikeAround 
jDome. Themtech Company kommer tillsvidare ha exklusiva försäljningsrätt för BikeAround produkterna i 
Thailand. 

- Vi värderar samarbetet och avtalet med Camanio Care så att vi kan kommersialisera BikeAround och 
andra produkter på den thailändska marknaden, säger Suwicha Yimyoo, Managing Director of 
Themtech. 

Befolkningen i Thailand och Kina har den högsta andelen äldre av alla utvecklingsländer i Asien, Sydostasien och 
Stilla havet och marknaden samt investeringarna för den äldre befolkningen förväntas växa1. Enligt 
Världsbanken så är 11% av den thailändska befolkningen (ca 7,5 miljoner människor) 65 år eller äldre under 
2016 och andelen förväntas växa till ca 25% (17 miljoner människor) vid 20402. Runt 8% av de äldre som är 65+ 
bor i självhushåll I Thailand3. 

 

Themtech Company Ltd.s vision är att erbjuda hjälpmedel för äldre och patienter och deras missionär ett bygga 
ett högkvalitativt team med goda kunskaper och möjligheter att lösa problem. Idag erbjuder de drygt 50 olika 
produkter till både slutkonsumenter, tillverkare och ser sig själva som en distributör av mycket hög kvalitet. De 
har även startat ett samarbete med ledande akademiska institutioner for forsknings och forskningsutrustning 
som kan vara värdefulla för kunder i olika typer av branscher. Themtech Company Ltd. Har fler än 180 
ambitiösa medarbetare i 12 avdelningar och vill. Nu skapa ett nytt team som är helt fokuserade på produkter 
från Camanio Care. 

- Themtech strävar efter att förbättra vårdkvalitén i Thailand. Avtalet gör det möjligt för oss att nu ta ett 
stort steg framåt med vår globala expansion där Asien är en väldigt viktig del. Det faktum att 
Themtech har beslutat sig för att skapa ett helt team kring Camanio’s produkter visar hur dedikerade 
de är och vi förväntar oss bästa möjliga resultat från detta samarbete, säger Al Saad Chowdhury, 
International Sales Manager at Camanio Care. 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Catharina Borgenstierna, vd 

                                                             
1 http://www.worldbank.org/en/country/thailand/publication/thailand-economic-monitor-june-2016-aging-society-and-economy 

2 http://www.worldbank.org/en/country/thailand/publication/thailand-economic-monitor-june-2016-aging-society-and-economy 

3 http://ageingasia.org/ageing-population-thailand/#keyfacts 



 

Telefon: 0733-93 00 07 
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com 

 

Om Camanio Care 
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med 
individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och 
gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; 
aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka 
tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, 
ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i 
ett 10-tal europeiska länder. 

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 23 juli 2018. 


