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ESYSHOW 2.0:
Ta del av ESYLUX online
Inom ramen för ESYSHOW 2.0 har tillverkaren ESYLUX gjort en
genomgripande uppdatering av sin digitala mässplattform och expanderat
utbudet av både ämnen och funktioner avsevärt. Versionen 2.0 visar alla
huvudämnen i korthet och erbjuder därmed enkel tillgång till så kallade
hotspots. Från innovativa automations- och ljuslösningar till utvalda
referenser erbjuder denna en överblick över tillverkarens hela spektrum och
bjuder in till fördjupande innehåll på sin webbplats.
Som komplement eller alternativ till klassiska mässor väljer företag allt oftare att
använda sig av virtuella online-verktyg för att på ett överskådligt sätt presentera
sina egna lösningar. Ett exempel: ESYSHOW från ESYLUX där tillverkaren nu
har uppdaterat utformningen helt och hållet.
Alla ämnesområden i korthet
Den virtuella mässmontern i den stora, glastäckta hallen visar direkt upp alla
överordnade ämnen i korthet. Grafiska detaljer som mässväggar och -diskar
fungerar tillsammans med uppmärkta hotspots som orienteringshjälp för att leda
besökaren vidare till de enskilda områdena. Hit räknas bland annat
planeringsexempel för rumstyper i kontor, skolor och vårdinrättningar, aktuella
produktinnovationer samt en överblick över de nya ESYLUX-lösningarna för
ljusstyrning med DALI-2.
Enkel inkörsport till hela ESYLUX-spektrumet
Om besökaren använder en hotspot har han eller hon tillfälle att lära sig om
möjligheterna och fördelarna med tillverkarens intelligenta automations- och
ljuslösningar genom olika perspektiv. 3D-bilder, animationer och videor bidrar
ytterligare till överskådligheten. För den som önskar fördjupa sig ytterligare finns

hjälpsamma länkar till motsvarande områden på ESYLUX webbplats. ”ESYSHOW
erbjuder våra kunder en plattform för att snabbt knyta an till sökta ämnen och
upptäcka nya ämnen”, säger Anne Spielberg, chef för internationell
marknadsföring på ESYLUX. ”Från innovations- till digitaliseringsämnen som BIM
eller materiallistor för rum är vårt mål här att snabbt erbjuda de virtuella
besökarna en total överblick och tillgång till ytterligare innehåll.”
Du kommer åt ESYSHOW via ESYLUX hemsida
eller direkt på https://esyshow.esylux.visionsbox.de/.

Om ESYLUX – Performance for Simplicity
ESYLUX utvecklar, producerar och säljer smarta automations- och ljuslösningar
som ger bättre livskvalitet och energieffektivitet på kontor, i skolor och på
vårdinrättningar. I centrum står enskilda människors önskningar och behov, och
företaget värderar enkelt handhavande i produktlösningarna särskilt högt.
Grossister, installatörer, el- och ljuskonsulter och arkitekter förlitar sig på den
nästan 50-åriga erfarenheten av marknaden och personlig rådgivning från
ESYLUX specialister. Genom den forskning, utveckling och produktion som
bedrivs vid anläggningen i tyska Ahrensburg uppfyller tillverkaren dessutom de
högsta kvalitetskraven. Företaget är globalt: ESYLUX samarbetar med rutinerade
återförsäljare och företräds genom en mängd filialer i Europa, Asien och
Oceanien.
Mer information finns på www.esylux.com
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ESYSHOW
Ett virtuellt steg till världen av intelligenta automations- och ljuslösningar:
ESYSHOW från ESYLUX

