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Älykkäät automaatio- ja 
valaistusratkaisut helposti 
tunnistettavissa: ESYLUXin 
uusi pakkauskonsepti 
Valaisinvalmistaja ESYLUX on uudistanut tuotepakkauksensa täysin, jotta 
asiakkaiden on helpompi ja nopeampi tunnistaa tuotteen ominaisuudet. 
Värintoistoltaan laadukkaiden kuvien ja tarkkojen mittojen ohella 
kuvamerkit antavat tietoa tuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista. Lisäksi 
valonlähteet on merkitty ekologisen suunnittelun suuntaviivojen mukaisesti. 
Näin älykkäät automaatio- ja valaistusratkaisut voidaan kohdentaa nopeasti 
jakelureitin kaikissa kohdissa. 
 
Valmistajan varastosta erikoistuneen tukkumyyjän hyllylle ja sieltä 

asennuspaikkaan: hyvin suunniteltu pakkaus helpottaa tuotteiden nopeaa ja 

mutkatonta tunnistamista ja jakelua, ja siksi ESYLUX onkin optimoinut 

pakkauksensa suunnittelun huolellisesti. 

 

Kuvamerkit antavat tietoja yhdellä silmäyksellä 
ESYLUX-logon ja muiden tuotemerkkiin liittyvien elementtien lisäksi jokaisessa 

pakkauksessa on kunkin tuotteen todenmukainen värikuva. Etupuolella olevat 

kuvamerkit antavat yhdellä silmäyksellä tietoa tuotteen tärkeimmistä 

ominaisuuksista. Näin sähköasentajat löytävät myyntipisteissä nopeasti 

vaatimuksiinsa sopivan tuotteen. Automaation osalta tärkeitä tietoja ovat 

esimerkiksi kokonaistunnistusalueen kuvaus, suositeltu asennuskorkeus tai – jos 

varusteena – merkintä ajastetuista ohjaustoiminnoista. Valaistuksen puolella 

kiinnitetään huomiota ekosuunnitteludirektiivin vaatimusten mukaisiin tekijöihin, 



  

 

 

 

kuten valontuottoon, häikäisyarvoon ja lisämerkintöihin, kuten 

energiankulutukseen. 

 

Lisäksi pakkauksen päällä on tietoa tuotteen ulkomitoista, ja QR-linkki ohjaa 

asiakkaan kätevästi ESYLUX-sivuston vastaavalle tuotealueelle. Valmistaja on 

myös standardoinut kaikkien läsnäolo- ja liikeilmaisinten pakkauskoot, mikä 

helpottaa tunnistusta entisestään. "Uuden pakkausmuotoilun ansiosta teemme 

toiminnastamme läpinäkyvää, yksinkertaista ja tehokasta monissa arvoketjun tai 

jakelukanavan solmukohdissa. Tämä parantaa asiakkaan kokemuksia koko 

hankintaketjun mitalla", sanoo Anne Spielberg, ESYLUXin kansainvälisen 

markkinoinnin johtaja. 

 

Välittömästi ESYLUX-pakkaus standardisoidaan jatkuvasti ja sarjaan uuden 

suunnittelukonseptin mukaisesti, ja se on vastaavasti nähtävissä sähköisten 

tukkukauppiaiden myyntipisteissä. 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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) 

 

 
DEFENSOR-pakkaus 
Yksi ensimmäisistä tuotteista, joissa on uusi pakkaus: DEFENSOR-sarjan 

ulkokäyttöön tarkoitetut liikeilmaisimet. 
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