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ESYSHOW 2.0:  
Opplev ESYLUX virtuelt 
I forbindelse med ESYSHOW 2.0 har produsenten ESYLUX gitt den digitale 
messeplattformen sin en grundig overhaling, inkludert mer informasjon om 
temaer og funksjoner. Versjon 2.0 gir deg alle hovedtemaer på ett brett. Du 
kan dermed tre direkte inn på såkalte «hotspots» som du er mest interessert 
i. Her får du tilgang til å se nærmere på komplette utvalg fra produsenter 
over hele spekteret, f. eks. innovative automasjons- og belysningsløsninger. 
 
For å kunne presentere nye løsninger velger flere og flere bedrifter nå et digitalt, 

Internett-basert alternativ fremfor den klassiske messen. Ett eksempel på dette er 

ESYSHOW fra ESYLUX, som nå har blitt fornyet av produsenten. 

 

Få oversikt over alle temaområder på en gang 
Den virtuelle standen i den romslige hallen med glasstak viser alle besøkende de 

overordnede temaene umiddelbart. Grafiske elementer, som for eksempel 

messevegger og -disker, samt hotspots med skrift leder deg videre til individuelle 

områder. Blant disse områdene finner du planleggingseksempler på romtyper i 

kontorbygg, utdannings- og helseinstitusjoner, produktnyheter og en oversikt over 

de nyeste ESYLUX-løsningene for lysstyring med DALI-2.    

 

Kom enkelt og raskt i gang med hele ESYLUX-utvalget 
Hvis noen bruker et hotspot, vil de få mulighetene og fordelene med intelligente 

automasjons- og belysningsløsninger fra produsenten som tar hensyn til vidt 

forskjellige perspektiver. 3D-illustrasjoner, animasjoner og videoer gjør messen 

mer attraktiv. Den som ønsker enda mer detaljert innhold, vil kunne benytte seg 

av de nyttige koblingene til relevante områder på ESYLUX-nettsiden. «Med 

ESYSHOW får kundene våre en plattform for rask kobling til og utforsking av nye 

temaer», sier Anne Spielberg, som er leder for internasjonal markedsføring hos 



  

 

ESYLUX. «Målet er å gi virtuelle besøkere et samlet overblikk og målrettet tilgang 

til mer detaljert innhold, det være seg innovasjons- og digitaliseringstemaer som 

BIM, eller romstykklister.» 

 

Du får tilgang til ESYSHOW via ESYLUX’ nettside 

eller direkte via https://esyshow.esylux.visionsbox.de/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://esyshow.esylux.visionsbox.de/


  

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer intelligente automasjons- og 

belysningsløsninger som sørger for økt livskvalitet og energieffektivitet på 

kontorer og i utdannings- og helseinstitusjoner. Det er enkeltmenneskenes ønsker 

og behov som står i sentrum. Derfor legger bedriften spesiell vekt på at 

produktløsningene deres skal være brukervennlige. Grossister, 

installasjonsbedrifter, elektro- og belysningsplanleggere og arkitekter har satt sin 

lit til våre 50 år med markedserfaring og ESYLUX-ekspertenes veiledning. 

Forskningen, utviklingen og produksjonen som finner sted ved det tyske 

hovedkvarteret i Ahrensburg, setter produsenten i stand til å overholde de 

høyeste kvalitetskrav. Bedriften er global: ESYLUX arbeider med erfarne 

handelsbedrifter og er representert i Europa, Asia og Oseania med en rekke 

datterselskaper. 

 

Mer informasjon på www.esylux.com 
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Bilder og bildetekster 
(Kilde: ESYLUX GmbH) 

 

 
ESYSHOW 
ESYSHOW fra ESYLUX er en virtuell inngang til en ny verden av intelligente 

automasjons- og belysningsløsninger 
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