Marknadsmeddelande, 13 september 2018

Camanio Care slår upp dörrarna för ny webbshop
Camanio Care lanserar sin första webbshop, och ökar därmed tillgängligheten av bolagets
unika produkter och lösningar inom välfärdsteknik. Äthjälpmedlet Bestic® är den första
produkten som lanseras. Webbshoppen banar väg för Camanios fortsatta internationella
expansion, vilket är en central del av bolagets tillväxtstrategi.
Camanio Care är ett innovativt bolag inom välfärdsteknik som verkar inom vård och omsorg.
Bolaget erbjuder produkter och tjänster inom tre fokusområden: måltid, aktivering och
digital omsorg. Nu lanserar bolaget en webbshop som syftar till att förenkla tillgängligheten
av produkter inom välfärdsteknik.

Webbshoppen lanseras till en början på den svenska
marknaden, för beställning av äthjälpmedlet Bestic.
Inom kort lanseras även en internationell ehandelslösning som blir en viktig del av Camanios
fortsatta internationella expansion. Bolaget har
ambitionen att successivt leverera till fler marknader,
samt utöka utbudet med fler av bolagets produkter.
- Som ett innovativt bolag inom välfärdsteknik är en
e-handel en självklar väg för oss att gå. Vi strävar hela
tiden efter att öka tillgängligheten av våra produkter,
och möjligheten att handla digitalt är ett viktigt led i
detta, säger Hanna Westerlund, produktchef för
måltidslösningar & projektledare på Camanio Care.

Behovet av välfärdsteknik ökar till följd av en åldrande befolkning och ett underskott av
personal inom vården. Det krävs nya innovativa lösningar inom vård och omsorg för att möta
dessa utmaningar, och välfärdsteknik kommer därmed få en allt viktigare funktion framöver.

För att komma till Camanio Cares webbshop, klicka 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 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.
Läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Vi finns i följande kanaler:

Får du våra nyhetsbrev?

*

Skriv upp dig HÄR.

