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ESYSHOW 2.0:  
Tutustu ESYLUXiin 
virtuaalisesti 
ESYSHOW 2.0 -päivityksen myötä ESYLUX on uudistanut digitaalisen 
messualustansa täysin ja laajentanut merkittävästi sen teemoja sekä 
toimintoja. Versio 2.0 tarjoaa kaikki ydinteemat yhdellä silmäyksellä ja 
kohdennetun pääsyn niin kutsuttuihin hotspotteihin. Niiden aiheet 
vaihtelevat innovatiivisista automaatio- ja valaistusratkaisuista valikoituihin 
referenssiprojekteihin, ne toimivat yleiskatsauksena valmistajan koko 
tuotevalikoimaan ja ne kutsuvat asiakkaita lukemaan tuotteista lisätietoja 
valmistajan verkkosivuilta. 
 
Yritykset valitsevat yhä useammin esityskanavakseen virtuaalisen 

verkkomaailman perinteisten messujen ohelle tai niiden sijaan, koska siellä 

ratkaisuja voi esitellä erityisen elävästi. Esimerkki: ESYSHOW, jonka toteutuksen 

ESYLUX on nyt täysin uudistanut. 

 

Kaikki aihealueet lyhyesti 
Virtuaalinen messuosasto tilavassa, lasikattoisessa hallissa esittelee kävijöille 

kaikki pääteemat yhdellä silmäyksellä heti sisään tullessa. Kulkemista helpottavat 

niin graafiset elementit, kuten messuseinät ja myyntipöydät, kuin merkityt 

hotspotit, jotka ohjaavat kävijät yksittäisille alueille. Näihin kuuluvat muun muassa 

suunnitteluesimerkit toimistojen, oppilaitosten ja terveydenhuollon tilojen 

huonetyypeistä; ajankohtaiset tuoteinnovaatiot ja katsaus ESYLUXin uusiin DALI-

2-standardin mukaisiin valonohjausratkaisuihin.    

 

Koko ESYLUX-valikoimaan tutustuminen on helppoa 



  

 

Hotspotin avulla kävijä voi perehtyä valmistajan älykkäiden automaatio- ja 

valaistusratkaisujen tuomiin mahdollisuuksiin ja etuihin monista eri näkökulmista. 

Havainnollistavat 3D-esitykset, animaatiot ja videot helpottavat tutustumista. 

Lisätietoja kaipaavat kävijät pääsevät hyödyllisten linkkien kautta ESYLUXin 

verkkosivuille lukemaan haluamistaan aiheista tarkemmin. ”ESYSHOW tarjoaa 

asiakkaillemme alustan, jonka avulla he voivat nopeasti tutustua haluamiinsa 

aiheisiin ja myös löytää uusia mielenkiintoisia aiheita”, sanoo Anne Spielberg, 

ESYLUXin kansainvälisen markkinoinnin johtaja, ”Hakipa virtuaalivierailija tietoa 

uusista innovaatioista tai digitalisaation tuomista mahdollisuuksista, kuten BIM-

mallinnuksesta tai huoneen osaluettelosta, tavoitteemme on tarjota heille nopea 

yleiskatsaus ja kohdennettu pääsy heitä kiinnostavaan lisäsisältöön.” 

 

ESYSHOW-messuille pääsee ESYLUXin kotisivuilta 

tai suoraan osoitteessa https://esyshow.esylux.visionsbox.de/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://esyshow.esylux.visionsbox.de/


  

 

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. 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) 

 

 
ESYSHOW 
Koe älykkäiden automaatio- ja valaistusratkaisujen maailma virtuaalisesti: 

ESYLUXin ESYSHOW 
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