
Joint Press release

Parakey och The Techno Creatives vinner Red Dot 2021

Göteborg, November 2021 - PropTech-bolaget Parakey och produkt- och
designbyrån The Techno Creatives har vunnit det framstående Red Dot 2021, en av
världens största designtävlingar. Av årets 9 000 ansökningar gavs erkännandet i
Brands & Communication Design till Parakeys produktvideo, i kategorin Film &
Animation.

Parakey är ett skalbart moln- och smartphonebaserat passersystem. Filmen som
belönades med ett pris använde storytelling och 3D-illustrationer för att ta med
tittaren genom Parakeys produktportfölj samt visa funktioner och tekniken bakom
bolagets mobila accessplattform, professionella digitala lås och kontrollenhet.

“Parakeys produkter är komplexa och vi har skapat en film som visar hela resan - från
produktion och installation till användning - på ett tydligt och begripligt sätt. Tydlig
typografi, animering och illustration, så att alla användare kan visualisera och känna
igen hur enkelt det är att låsa upp en dörr digitalt med Parakey, precis som det ska
vara”, förklarar Jay Design, Interaction Design Specialist på The Techno Creatives. “För
oss är det en ära att ta emot det remarkabla Red Dot award med Parakey.”

“Vi är glada och tacksamma för The Techno Creatives experthjälp att åskådliggöra
hur och var vår mobila accessplattform används. Vi är dock inte överraskade att deras
fina jobb belönades med Red Dot award och vi är stolta över att vara en del av det”,
säger Cécilia Rubinstein, Marketing & Communications på Parakey.

Red Dot Award

Red Dot Design Award är ett tyskt pris som har etablerat sig runt om i världen som
ett av de mest eftertraktade kvalitetsstämplarna för designexcellens.

Enligt organisationen har så många företag och byråer aldrig tidigare mött den
internationella juryns professionella bedömning. Totalt skickade 20 000 deltagare i
49 länder in produkter, kommunikationsprojekt, varumärken samt prototyper och
koncept.

Vinnarna kommer att presenteras i Red Dots årsböcker, museer och på Red Dots
webbplats (www.red-dot.org), från och med 12 november.



För mer information, kontakta:

Parakey
Cécilia Rubinstein
Marketing & Communications Parakey
cecilia@parakey.co
+46 73 988 90 05

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

Parakey
Parakey AB develops and sells a digital access platform where a smartphone is used to open locked
spaces such as apartments, offices, garages, etc. A mobile key is distributed digitally via Parakey's
access platform to the user and the service is administered via Parakey's web portal or via integration.
Parakey today has over 200,000 unique users with the ability to open locked spaces with their mobile
phones.

The Techno Creatives tailor iconic experiences, services, and products - partnering with companies
across the globe. With offices in Gothenburg and Shenzen, The Techno Creatives leverage design,
strategy, and tech capabilities to explore, develop, and accelerate new impactful solutions. 
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https://www.linkedin.com/company/266902/
https://www.instagram.com/technocreatives/
https://www.facebook.com/thetechnocreatives/
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