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ESYSHOW 2.0:  
ESYLUX virtueel ontdekken 
In het kader van de ESYSHOW 2.0 heeft ESYLUX zijn digitale beursplatform 
geheel vernieuwd en aanzienlijk uitgebreid met thema's en functies. Versie 
2.0 biedt alle kernthema's in één oogopslag en daarmee doelgerichte 
toegang tot zogeheten hotspots. Deze bieden een overzicht van het 
volledige spectrum van de fabrikant, van innovatieve automatiserings- en 
verlichtingsoplossingen tot geselecteerde referenties, en wijzen de weg 
naar gedetailleerde content op de website. 
 
Als aanvulling op of alternatief voor klassieke handelsbeurzen kiezen bedrijven 

steeds vaker voor de virtuele online wereld, zodat ze hun eigen oplossingen op 

een bijzonder levendige manier kunnen presenteren. Een voorbeeld: ESYSHOW 

van ESYLUX, waarvan het ontwerp nu volledig is vernieuwd door de fabrikant. 

 

Alle thema's in één overzicht 
De virtuele beursstand in de ruime hal met glazen dak geeft de bezoeker direct 

een overzicht van alle bovenliggende thema's. Grafische elementen zoals 

beurswanden en -balies dienen daarbij als oriëntatie en als gelabelde hotspots, 

die naar de afzonderlijke onderwerpen leiden. Voorbeelden hiervan zijn 

ontwerpvoorbeelden voor verschillende soorten ruimten in kantoren, 

onderwijsinstellingen en gezondheidscentra, actuele productinnovaties en een 

overzicht van de nieuwe ESYLUX-oplossingen voor lichtsturing met DALI-2.    

 

Eenvoudige toegang tot het volledige ESYLUX-spectrum 
Als de bezoeker een hotspot gebruikt, krijgt hij of zij de mogelijkheid om vanuit 

allerlei perspectieven meer te weten te komen over de mogelijkheden en 

voordelen van de intelligente automatiserings- en verlichtingsoplossingen van de 

fabrikant. 3D-presentaties, animaties en video's zorgen voor een aantrekkelijke 



  

 

vormgeving. Wie behoefte heeft aan gedetailleerde content, vind nuttige links 

naar de relevante onderwerpen op de ESYLUX-website. "ESYSHOW biedt onze 

klanten een platform waarmee zij snel gezochte thema's kunnen vinden en 

nieuwe onderwerpen kunnen ontdekken," aldus Anne Spielberg, hoofd 

internationale marketing bij ESYLUX, "van innovatie- tot 

digitaliseringsonderwerpen zoals BIM of stuklijsten per ruimte: ons doel is om de 

virtuele bezoeker een snel volledig overzicht en gerichte toegang tot meer content 

te bieden." 

 

ESYSHOW is toegankelijk vanuit de ESYLUX-homepage of direct via 

https://esyshow.esylux.visionsbox.de/ 
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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 lichtplanners 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 met ervaren 

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

dochterondernemingen vertegenwoordigd. 

 

Meer informatie op www.esylux.com 
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De virtuele toegang tot de wereld van intelligente automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen: ESYSHOW van ESYLUX 
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