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P E RS BE RI C H T  
Ahrensburg, 15 februari 2018  
 

Nieuwe presentatie 
intelligente automatiserings- 
en verlichtingsoplossingen: 
Website-relaunch van 
ESYLUX 
De fabrikant ESYLUX presenteert aan het begin van het jaar een nieuw 
vormgegeven website met het oogpunt op moderne afbeeldingen, een 
duidelijke overzichtelijke structuur en een verder verbeterde usability 
(gebruiksvriendelijkheid) 
 
Korte laadtijden, gebruiksvriendelijke navigatie, overzichtelijke weergave op alle 

apparaten: dit zijn slechts een paar vereisten voor een geslaagde presentatie in 

de online-wereld. Om digitaal beter vertegenwoordigd te zijn en af te stemmen op 

de gewoonten en wensen van zijn gebruikers, heeft ESYLUX zijn eigen website 

volledig herzien.  

 

Grote, sprekende afbeeldingen en een eenvoudige navigatie 
De nieuwe startpagina ontvangt bezoekers met grote afbeeldingen en laat direct 

zien dat behoeftegestuurde automatisering en intelligentie verlichting bij ESYLUX 

een centrale rol spelen. Met behulp van bijbehorende teaser-elementen leren 

bezoekers snel en direct oplossingen en innovaties beter kennen. "Naast een 

aanzienlijk verbeterde gebruikersvriendelijkheid stond de synergie van 

automatisering en verlichting in het middelpunt van het project", aldus Anne 

Spielberg, hoofd Internationale marketing van ESYLUX. 
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In het gedeelte "Innovaties" ziet de gebruiker met welke concepten ESYLUX de 

levenskwaliteit en energie-efficiëntie in kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen 

en zorginstellingen verbetert. Van het gebruik van sensoren voor 

behoeftegestuurde automatisering tot koppelbare verlichtingssystemen voor 

energie-efficiënte Human Centric Lighting van de SymbiLogic Technology. Onder 

het menu-item "Oplossingen" vinden bezoekers concrete gebruiks- en 

planningsvoorbeelden voor automatiserings- en verlichtingsoplossingen voor 

verschillende soorten ruimten, zoals kantoortuinen, vergaderruimten en sanitaire 

voorzieningen.  
 

Geoptimaliseerd productfilter voor een beter overzicht 
Bij de navigatie profiteert de gebruiker van de overzichtelijke menustructuur via 

het horizontale drop-downmenu in de bovenste rand. Wie al weet welke 

producten of producteigenschappen hij/zij voor een concreet project nodig heeft, 

zal het nieuwe productfilter erg praktisch vinden. Vooral bij zeer brede 

categorieën aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders, verlichtingssystemen 

en plafondinlegarmaturen kunnen relevante producten snel worden gevonden 

door gericht te zoeken naar gewenste eigenschappen. 

 

Als het geschikte product eenmaal is gevonden, wordt het ook eenvoudiger om 

daarna een installateur of dealer te vinden. De ESYLOCATOR biedt een moderne 

zoekfunctie via een Google Maps-plugin. Zo kan ook op basis van postcode een 

dealer in de buurt worden gevonden. Dit is indien gewenst ook mogelijk met 

mobiele apparaten. Net zoals de oude website past de nieuwe website van 

ESYLUX zich automatisch aan alle gangbare uitgangsmedia aan. 
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Over ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt intelligente automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen, die in kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen en 

zorginstellingen voor meer levenskwaliteit en energie-efficiëntie zorgen. In het 

middelpunt staan de wensen en behoeften van de individuele mens, waarbij het 

bedrijf bijzonder veel belang hecht aan productoplossingen die eenvoudig in 

gebruik zijn. Groothandelaren, installatiebedrijven, elektro- en lichtadviseurs en 

architecten vertrouwen als klanten en partners op 50 jaar ervaring in de markt en 

op het persoonlijke, vakkundige advies van de ESYLUX-experts. Doordat 

onderzoek, ontwikkeling en productie in de Duitse vestiging Ahrensburg 

plaatsvinden, voldoet de fabrikant bovendien aan de hoogste kwaliteitseisen. De 

verkoop vindt wereldwijd plaats: ESYLUX werkt op vijf continenten met ervaren 

handelsondernemingen samen en wordt in Europa, Azië en Oceanië door talloze 

dochterondernemingen vertegenwoordigd. 

Meer informatie op www.esylux.com 
 
 
Perscontact 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Functionaris bedrijfscommunicatie 

T +49 (0) 4102 88 880-2017 

F +49 (0) 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 

 
 
  

http://www.esylux./
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Afbeeldingen en bijschriften bij afbeeldingen  
(alle afbeeldingen: ESYLUX GmbH) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startpagina 
Het ontwerp van de website van ESYLUX wordt gekenmerkt door een grote 

afbeelding 

 

 

 
Productfilter 

Via een nieuw productfilter kunnen snel geschikte automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen worden gevonden 

https://www.esylux.de/fileadmin/_03-services/_01-press/2018/pd_basic_360i24/pd_basic_360i24.jpg
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Landingspagina 
Duidelijk gestructureerde landingspagina's presenteren in één oogopslag nieuwe 

producten en de voordelen hiervan 
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