
Joint Press release
Axkid och The Techno Creatives får designpris för
barnsäkerhetskoncept i bilar

Göteborg, september 2021 - Göteborgsbaserade Axkid, som utvecklar och tillverkar
bilbarnstolar, har för den nya produkten Axkid Connect tillsammans med produkt-
och designbolaget The Techno Creatives fått utmärkelsen Red Dot 2021 och även
blivit nominerade till UX Design Awards 2021 - de enda svenska bolag som
nominerats i Produkt kategorin. Den nya produkten Axkid Connect är en integrerad
och unik säkerhetslösning som syftar till att skydda barn från värmeslag, uttorkning,
eller att bli kvarglömda i bilen.

Axkid Connect är en tunn säkerhetsdyna som placeras i bilbarnstolen. Via
integrerade sensorer känner den av när barnet är på väg att bli för varm, suttit för
länge i stolen, eller helt enkelt glömts kvar i bilen. Ett larm skickas då till förarens
mobil via Bluetooth. Axkid Connect går att växla mellan olika bilbarnstolar.

“Värmeslag hos kvarglömda barn är tyvärr vanligare än vad man kan tro, och varje år
inträffar olyckor där barn lämnas kvar i bilen och blir överhettade. När vi väl fick
tekniken på plats och fungera som vi ville, tvekade vi inte en sekund på att
färdigställa produkten och lansera. Axkid Connect kan hjälpa att rädda liv och ger
föräldrarna bättre koll genom att den säkerställer att ditt barn sitter säkert i
bilstolen”, säger Daniel Johansson, VD på Axkid.

“Själva huvudpoängen med Axkid Connect - att säkerställa barns säkerhet i bilen -
gjorde detta projektet väldigt inspirerande redan från start. Vi var väldigt glada att få
skapa en produkt tillsammans med Axkid som genom smarta digitala funktioner ger
verklig nytta i människors liv. Att få Red Dot priset och UX Design Awards
nomineringen är grädde på moset”, säger Martin Persson, projekt-och
strategiansvarig på The Techno Creatives.

De respekterade internationella utmärkelserna kommer innan produkten slutför ett
år på marknaden. Sedan oktober 2020 har Axkid Connect kommersialiserats som ett
separat tillägg till befintliga barnstolar.

Awards
Red Dot Design Award är en av världens största och mest respekterade
designtävlingar. Årets upplaga har slagit rekord med över 20 000 tävlande företag
med olika produkt- och designkoncept.



Axkid Connect vann utmärkelsen inom kategorin Brands & Communication Design,
som hade 9 000 tävlande bidrag. En sammanställning och presentation av alla
vinnare kommer finnas på Red Dot’s hemsida (www.red-dot.org) från november.

“Vi är såklart jätteglada att få en Red Dot utmärkelse för andra gången bara i år,
vilket avspeglar innovationskraften i det nya Axkidsortimentet. Med den här Red Dot
utmärkelsen får vi bevis på att vårt team har en otrolig kapacitet att skapa unika,
innovativa, och framför allt några av marknadens säkraste produkter”, säger
Johansson.

UX Design Awards (UXDA) är en årlig global tävling för användar- och
kundupplevelser som anordnas av International Design Center Berlin (IDZ). Ungefär
400 projektbidrag från 32 länder deltog i år, och 140 av dem blir nominerade.

The Techno Creatives och Axkid var de enda svenska företagen som deltog i det som
benämns Product Category. “När man läser listan på vilka som vunnit UXDA tidigare
så är det lite av en vem-är-vem-i-designindustrin, och nomineringar ses också som
en otroligt fin prestation. Vi känner oss verkligen hedrade att få representera svensk
design tillsammans med Axkid”, säger Joel Rozada, VD på The Techno Creatives.

För mer information vänligen kontakta:

Axkid AB
Anton Wall, Commercial Director
anton.wall@axkid.com
+46-0-730 54 4976 
LinkedIn | Instagram | Facebook

The Techno Creatives
Fernanda Schimuneck, Brand Communicator
fernanda@technocreatives.com
+46-0-722 66 7058 
LinkedIn | Instagram | Facebook

Axkid.
We are a Swedish company with a passion for child safety on the roads. Our solution is rear-facing travel,
for as long as possible. We believe that safety, comfort and training must be intertwined. Improved
standards and greater awareness save lives.

The Techno Creatives tailor iconic experiences, services, and products - partnering with companies
across the globe. With offices in Gothenburg and Shenzhen, The Techno Creatives leverage design,
strategy, and tech capabilities to explore, develop, and accelerate new impactful solutions. 
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