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L E H DI S T Ö TI ED O T E  
Ahrensburg, 15. helmikuuta 2018  
 

Esittelemme älykkäitä 
automaatio- ja 
valaistusratkaisujamme 
uudella tavalla: ESYLUXin 
verkkosivut ovat uudistuneet 
ESYLUX esitteli vuodenvaihteessa uusitun verkkosivustonsa, jonka 
suunnittelussa on panostettu moderniin visuaaliseen kieleen, selkeään 
rakenteeseen ja entistä parempaan käytettävyyteen 
 
Kun sisältö halutaan esittää verkossa parhaassa mahdollisessa valossa, on 

panostettava muun muassa lyhyisiin latausaikoihin, helppoon navigointiin ja 

selkeään asetteluun kaikilla laitteilla. ESYLUX on uusinut sivustonsa täydellisesti, 

jotta sen sähköinen ulkoasu vastaisi aiempaa paremmin asiakkaiden tottumuksia 

ja vaatimuksia.  

 

Suurikokoiset kuvat ja selkeä navigointi 
Uusi aloitussivu toivottaa kävijät tervetulleiksi. Sen suuret kuvat havainnollistavat 

heti, että tarpeen mukaan ohjautuva automaatio ja älykkäät valaistusratkaisut ovat 

ESYLUXin keskeisiä teemoja. Aiheenmukaisten yleiskuvausten kautta kävijät 

pääsevät tutustumaan nopeasti tarkemmin ratkaisuihin ja innovaatioihin. 

”Merkittävien käyttäjäystävällisyyteen liittyvien parannusten lisäksi hankkeen 

selkeänä painopisteenä oli automaation ja valon synergia”, kertoo Anne 

Spielberg, ESYLUXin kansainvälisen markkinoinnin johtaja. 

 

Innovaatiot-osiossa kävijät pääsevät tutustumaan konsepteihin, joiden avulla 

ESYLUX parantaa elämänlaatua ja energiatehokkuutta toimistoissa, 
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opetustiloissa ja terveydenhoitolaitoksissa. Tarjolla on monenlaisia innovaatioita 

aina verkotettavien valaistusjärjestelmien tarpeen mukaan ohjautuvaa 

automaatiota varten käytettävistä antureista SymbiLogic-tekniikalla toteutettaviin 

energiatehokkaisiin Human Centric Lighting -valaistusratkaisuihin. Ratkaisut-

valikossa on automaatio- ja valaistusratkaisujen konkreettisia käyttö- ja 

suunnitteluesimerkkejä erilaisia huonetyyppejä varten. Kävijät pääsevät näin 

tutustumaan esimerkiksi avotoimistoja, kokoustiloja tai saniteettitiloja varten 

mukautettuihin ratkaisuihin.  
 

Optimoitu tuotesuodatin tarjoaa aiempaa paremman yleiskuvan 
Yläreunan selkeä vaakasuuntainen valikko helpottaa sivuston selaamista ja antaa 

hyvän yleiskuvan tarjonnasta. Tiettyjä tuotteita tai ominaisuuksia etsivät kävijät 

löytävät haluamansa kätevästi uudella tuotesuodattimella. ESYLUXin läsnäolo- ja 

liikeilmaisimien, valaistusjärjestelmien ja kattopaneelivalaisimien valikoima on 

poikkeuksellisen laaja, mutta tarkkojen tuoteominaisuuksiin perustuvien 

suodattimien avulla tarvittavat tuotteet löytyvät nopeasti. 

 

Kun oikeat tuotteet ovat löytyneet, asentajaa tai jälleenmyyjää on helppo hakea. 

ESYLOCATOR-sivulla asentajia ja jälleenmyyjiä voi hakea Google Maps -

laajennuksen avulla. Paikalliset jälleenmyyjät on helppo löytää myös 

postinumeron avulla. Sisältö on käytettävissä tarpeen mukaan myös 

mobiililaitteilla: kuten aiempi versiokin, ESYLUXin uusi sivusto mukautuu 

automaattisesti kaikkia yleisesti käytettyjä laitteita varten. 
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ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX kehittää, tuottaa ja myy automaatio- ja valoratkaisuja, jotka parantavat 

elämänlaatua ja energiatehokkuutta toimistorakennuksissa, opetustiloissa ja 

sairaanhoitolaitoksissa. Keskiössä ovat yksilölliset toiveet ja tarpeet, ja 

yrityksemme panostaa erityisesti tuoteratkaisujen helppokäyttöisyyteen. 50 

vuoden kokemus alalta on antanut meille niin tukkukauppiaiden, asennuksia 

tekevien yritysten, sähkö- ja valosuunnittelijoiden kuin arkkitehtienkin 

luottamuksen. Asiakkaamme ja kumppanimme luottavat myös ESYLUXin 

asiantuntijoiden tarjoamaan neuvontaan. Tutkimus, kehitys ja tuotanto Saksan 

Ahrensburgissa takaa tuotteiden korkean laadun. Toiminta on maailmanlaajuista: 

ESYLUX tekee yhteistyötä kokeneiden yritysten kanssa viidellä eri mantereella. 

Useat tytäryhtiöt edustavat sitä Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa. 

Lisätietoja on osoitteessa www.esylux.fi 
 
 
Yhteystiedot medialle 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Yritysviestinnän edustaja 

P +49 (0) 4102 88 880 2017 

F +49 (0) 4102 88 880 333 

S christian.schoeps@esylux.com 
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Kuvat ja kuvatekstit (kaikki kuvat: ESYLUX GmbH) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aloitussivu 
Suuret kuvat kuuluvat ESYLUXin uuden sivuston yleisilmeeseen 

 

 

 
Tuotesuodatin 

Sopivat automaatio- ja valaistusratkaisut löytyvät nopeasti uuden 

tuotesuodattimen ansiosta 

 

https://www.esylux.de/fileadmin/_03-services/_01-press/2018/pd_basic_360i24/pd_basic_360i24.jpg
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Tuotesivut 
Selkeillä tuotesivuilla on yleiskuvaus uusista tuotteista ja niiden eduista 
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