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ESYSHOW 2.0:  
Oplev ESYLUX virtuelt 
I forbindelse med ESYSHOW 2.0 har ESYLUX opdateret sin digitale 
messeplatform og udvidet både temaer og funktioner. Version 2.0 giver et 
samlet overblik over alle kerneprodukter og dermed en målrettet 
introduktion til såkaldte hotspots. Disse giver igen en oversigt over hele 
produktporteføljen af alt fra innovative automatiserings- og lysløsninger til 
udvalgte referencer og henviser desuden til mere dybdegående indhold på 
websitet. 
 
Som supplement eller alternativ til klassiske messer vælger virksomheder i 

stigende grad at være repræsenteret i den virtuelle online-verden for at kunne 

præsentere deres egne løsninger på en mere overskuelig måde.  

Et godt eksempel er ESYSHOW fra ESYLUX. 

 

Oversigt over alle temaområder 
Den virtuelle messestand i den store, glasoverdækkede hal, viser allerede ved 

indgangen den besøgende alle overordnede temaer i et hurtigt overblik. Grafiske 

elementer som messevægge og -borde samt mærkede hotspots, der leder videre 

til de enkelte områder, gør det nemt at orientere sig. Herunder hører blandt andet 

planlægningseksempler til forskellige typer af lokaler på kontorer, i 

uddannelsesinstitutioner og sundhedsinstitutioner, aktuelle produktinnovationer 

samt et overblik over de nye ESYLUX-løsninger til lysstyring med DALI-2.    

 

Enkel introduktion til hele ESYLUX-spektret 
Hvis den besøgende benytter et hotspot, kan vedkommende opleve muligheder 

og fordele ved intelligente automatiserings- og lysløsninger fra forskellige 

perspektiver. 3D-gengivelser, animationer og videoer bidrager desuden til 

overblikket. Hvis man ønsker dybtgående indhold, finder man nyttige links til de 



  

 

relevante områder på ESYLUX-websitet. "ESYSHOW giver vores kunder en 

platform, så de hurtigt kan finde de temaer, der søges efter, og desuden også 

blive inspireret af nye områder", siger Anne Spielberg, leder af international 

marketing hos ESYLUX, "Fra innovations- og digitaliseringstemaer som BIM eller 

lokalestyklister er det vores mål at give den virtuelle gæst et hurtigt overblik og 

sørge for en målrettet tilgang til videreførende indhold." 

 

Adgangen til ESYSHOW findes på ESYLUX-hjemmesiden 

eller direkte via https://esyshow.esylux.visionsbox.de/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX udvikler, fremstiller og driver intelligente automatiserings- og 

belysningsløsninger, der skaber mere livskvalitet og energieffektivitet i 

kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner og i sundhedsvæsenet. Det enkelte 

menneskes ønsker og behov står i centrum, og virksomheden lægger særlig vægt 

på en nem anvendelse af sine produktløsninger. Engrosforhandlere, 

installationsfirmaer, elektroingeniører, lysdesignere samt arkitekter stoler som 

kunder og partnere på vores 50 år lange markedserfaring og på den personlige, 

faglige rådgivning, som vores ESYLUX-eksperter giver. Med vores forskning, 

udvikling og produktion på den tyske adresse i Ahrensburg lever producenten 

desuden op til de højeste kvalitetskrav. Vi distribuerer globalt: ESYLUX 

samarbejder med erfarne handelsvirksomheder og har et stort antal 

datterselskaber i Europa, Asien og Oceanien. 

 

Få mere at vide på www.esylux.com 
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ESYSHOW 
Den virtuelle introduktion til en verden af intelligente automatiserings- og 

lysløsninger: ESYSHOW fra ESYLUX 
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