
  

 

 

 

 
L E H DI S T Ö TI ED O T E  
Ahrensburg, 14. marraskuuta 2019 

  

Ydinvalikoimasta löydät 
ratkaisut nopeasti: ESYLUX 
lisää toimitusaikojen 
läpinäkyvyyttä  
ESYLUX on tehnyt tuotevalikoimansa toimitusajoista läpinäkyviä, jotta sen 
asiakkaat voivat löytää saatavana olevat ratkaisut nopeasti. Ydinvalikoiman 
ratkaisut ovat toimitusvalmiita varastosta 48 tunnin tai 10 arkipäivän 
kuluessa, kun taas muut tuotteet ovat saatavana pyynnöstä. Asiakkaat 
voivat tunnistaa ydinvalikoiman tuotteet ESYLUX-sivustossa kätevästi 
tuotesuodattimen tai tuotesivujen symbolien avulla. 
 
Tuotteiden toimitusajat voivat vaihdella huomattavasti käytettyjen materiaalien, 

toimittajien, tuotannon vaativuuden ja lopullisen laadunvarmistuksen mukaan. 

Tuotteiden saatavuuteen liittyvän näkyvyyden ja tehokkuuden parantamiseksi 

ESYLUX on jakanut koko älykkäiden automaatio- ja valaistusratkaisujen 

valikoimansa ryhmiin toimitusaikojen perusteella.  

 

Ydinvalikoima – 48 tuntia tai 10 arkipäivää 
ESYLUX panostaa erityisesti ydinvalikoimaansa, joka on jaettu kahteen ryhmään: 

varastossa olevat tuotteet ovat toimitettavissa jopa 48 tunnin kuluessa, ja 

nopeasti valmistettavat tuotteet ovat toimitettavissa enintään 10 arkipäivän 

kuluessa. ESYLUX-sivuston tuotesuodattimen avulla näiden ryhmien tuotteet 

löytyvät helposti tuoteluokista. ”Toiminnon ansiosta asiakkaat löytävät nopeasti ja 

helposti ratkaisut, jotka ovat valmiita mahdollisimman nopeasti. Näin projektien 

suunnitteleminen ja toteutus on entistäkin tehokkaampaa ja luotettavampaa”, 

kertoo Anne Spielberg, ESYLUXin kansainvälisen markkinoinnin johtaja.  



  

 

 

 

 

Tuotesuodattimen lisäksi ryhmät voidaan tunnistaa tuotteiden symbolien 

perusteella. Ydinvalikoiman tuotteiden yhteydessä on merkintä ”48h” tai ”10d”. 

Kaikkien muiden tuotteiden kohdalla on merkintä ”i”, joka kertoo, että 

toimitusaikatiedot saa pyydettäessä. Jotta tuotehaun tulokset eivät häviä, kaikki 

haussa löytyneet automaatio- ja valaistusratkaisut voidaan lisätä toivomuslistalle. 

Ne voidaan lähettää sähköpostilla (vaikka kumppanille), 

ladata PDF-tiedostona tai lähettää tilauksena ESYLUXille.  

Saatavuustiedot on kuvattu vastaavasti myös seuraavassa ESYLUXin 

tuoteluettelossa (2020/2021). ESYLUX tarjoaa asiakkailleen entistäkin paremman 

ja tehokkaamman työkalun antureihin perustuvaan rakennusautomaatioon ja 

älykkääseen valaistukseen liittyvien projektien suunnitteluun ja toteutukseen. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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. Yli 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. Toimintamme on 

maailmanlaajuista: ESYLUX tekee yhteistyötä kokeneiden yritysten kanssa. Useat 

tytäryhtiöt edustavat sitä Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa. 

Lisätietoja on osoitteessa www.esylux.fi 
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Kuva & kuvatekstit 
(Lähde: ESYLUX GmbH) 

 

 
ESYLUX-sivuston tuotesuodatin 
ESYLUX-sivuston tuotesuodattimen avulla on helppo tunnistaa ydinvalikoiman 

tuotteet. Lisäksi tuotesivujen symbolit auttavat toimitusaikojen 

havainnollistamisessa. 

 

Tulostettava versio: Lataa 
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