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BICO tilldelas sju iF designpriser för enastående produktdesign 

För att uppmärksamma produkter som utmärker sig inom design, användarvänlighet och hantverk röstas iFs 

designpriser fram av en jury bestående av 132 världsledande designers. För tredje året i rad har BICO tilldelats 

priser och med årets sju utmärkelser har man nu totalt elva iF designpriser vilket officiellt placerar bolaget 

bland de tio främsta inom hälso- och sjukvård/medicin. 

Varje affärsområde var representerat i de utmärkelser som delades ut i år. BICO Biosciences tilldelades totalt 

fyra utmärkelser (Discover Echo 2, Cytena BPS 2), två priser delades ut till företag inom BICO Bioautomation 

(Scienion, Cellenion) och även affärsområdet BICO Bioprinting (Nanoscribe) mottog ett pris.  

"Vi är jätteglada över att bli uppmärksammade av iF-kommittén även i år. Med dessa priser är nu BICO ett av 

världens 100 främsta företag inom In House-design vilket är ett bevis på den tonvikt vi som företag lägger på 

design. Vi fokuserar ständigt på att utveckla användarcentrerade lösningar då det är en viktig del i vår vision 

att minska världens organbrist och påskynda utvecklingen av nya läkemedel.” säger Markus Grip, Head of 

Brand & Design på BICO.  

Fullständig lista över vinnare: 

• C.NEST – Modulär high-throughput mikrobioreaktor, CYTENA BPS 

• S.NEST – High-throughput mikrobioreaktor, CYTENA BPS 

• Revolve – Världens första hybridmikroskop, Discover Echo 

• Revolution – Automatiserad hybridmikroskopi, Discover Echo 

• Sphero One – Sorterare och dispenser för enkel sfäroid och organoid, Cellenion 

• S3 – Automatiserad vätskehanterare med ultralåg volym, Scienion 

• Quantum X – 3D-mikrotillverkningsskrivare med hög precision, Nanoscribe 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Avijit Minocha, Marknadschef, BICO 
Telefon (US):  +1 (617) 637 5372   
E-mail: akm@bico.com    

   

Om BICO   
Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier 

såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att 

kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre. 

Bolaget har ett huvudsaklig fokus vid att utveckla teknologier som möjliggör Hälsa 4.0, med fokus på applikationsområdena 

vävnadsteknik, diagnostik, multiomik och cellinjeutveckling. BICO:s teknologier möjliggör för forskare inom life science att 

odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för 

medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa. 

Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 

länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com  

 

mailto:akm@bico.com
http://www.bico.com/

