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Camanio Care får sin största order på 

BikeAround Screen hittills  
Camanio Care har sålt tio BikeAround Screen till Leef Independent Living Solutions i 

Australien till ett värde av drygt 300 000 kronor. Det är Camanio Cares största 

enskilda beställning av BikeAround Screen hittills. Leef Independent Living Solutions 

blir också återförsäljare av upplevelsecykeln BikeAround i Australien.  

Upplevelsecykeln BikeAround är ett verktyg för att stimulera såväl minne och kognition 

som fysisk aktivitet. Nu kommer cykeln även bli tillgänglig på bred front i Australien, 

genom att Camanio Care skrivit avtal med Leef Independent Living Solutions Pty Ltd. 

Företaget grundades och leds av professor John Pollaers, en erkänd expert på aktivt 

åldrande och hur personer med funktionsnedsättningar kan inkluderas och aktiveras 

bättre. Professor Pollaers sitter även med i flera olika råd och grupper inom detta 

område, bland annat som ordförande i The Australian Industry and Skills Committee. 

– Vi har arbetat länge med Leef som återförsäljare av äthjälpmedlet Bestic. När de nu 

expanderar sin verksamhet och BikeAround kan få en naturlig plats i deras erbjudande 

blev vi såklart glada över att kunna leverera. Med den breda erfarenhet och det starka 

engagemang John Pollaers har på området känner vi oss säkra på att det här kan bli 

en framgångssaga. Vi har redan börjat diskuterat ytterligare leveranser till Australien om 

den här första faller väl ut, säger Jasmine Dahlberg, International Sales Manager på 

Camanio Care. 

Den första leveransen av BikeAround Screen kommer att skeppas till Australien under 

april, för att i första hand användas i showrooms på flera orter. Genom demonstrationer 

räknas Leef Independent Living Solutions med att väcka intresse och skapa efterfrågan 

på lösningen.   
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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 smarta lösningar för digital vård 

och omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala 

tjänsteplattformar, produkter och tjänster såsom Vital Smart Care, ICE, BikeAround, 

Bestic och Giraff. Genom att optimera mixen av fysisk och digital vård arbetar Camanio 

Care för att stödja människors grundläggande behov och öka friheten, effektivitet och 

kvalitet inom vård och omsorg. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, 

dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, 

Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder. 

Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: 

www.camanio.com.  

 


