
   
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Acconeer AB, IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund, Sverige | +46 10-218 92 00 | info@acconeer.com | www.acconeer.com 

 
 
 
 
 
Press Release 2019-09-13 

 

 
Acconeer utvalda som Cool Vendor av Gartner för andra gången 
 
Radarteknologibolaget Acconeer har för andra gången blivit utnämnda till en Cool Vendor in Novel 
Sensors av Gartner. I deras analysrapport, Cool Vendors 2019, lyfter man särskilt fram Acconeers nätverk 
av distributörer, introduktionen av nya utvecklingsvänliga utvärderingskits och försäljningen av över 
1 000 utvärderingskit sedan lanseringen under första halvåret 2018.   
 
En Cool Vendor defineras av Gartner som ett mindre bolag som erbjuder en teknologi eller tjänst som är: 
 
Innovativ – gör det möjligt för användare att göra saker de inte kunde göra förut 
Effektfull – har redan eller kommer att få affärsgenomslag, är inte bara teknik för sin egen skull 
Spännande – har fångat Gartners intresse under det senaste halvåret 
 
 
- Att för andra året i rad väljas ut av Gartner som en Cool Vendor är inte bara en stor ära och ett 
erkännande av vår unika teknologi, utan det visar också att alla ansträngningar vi gör ger resultat. Vi 
kommer att fortsätta det hårda arbetet med att serva och göra vår teknik tillgänglig för så många kunder 
som möjligt, säger Lars Lindell, vd för Acconeer.  
 
 
 

För mer information, kontakta:  

Lars Lindell, vd Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

 

 

Disclaimer 

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in our research publications, and does not advise technology 
users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the 
opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, 
expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular 
purpose. 

 

 

Om Acconeer AB 

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med 
låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, 
avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen 
med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på 
endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom 
robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett 
halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First 
North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 

eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com. 
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