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Encontrar soluções rápidas 
com o portfólio principal: 
ESYLUX torna prazos de 
entrega transparentes  
O fabricante ESYLUX torna os prazos de entrega dos portfolios 
transparentes para que os clientes possam encontrar soluções específicas 
acessíveis rapidamente. É efectuada uma distinção entre um portfólio 
principal com uma disponibilidade à saída do armazém num prazo de 48 
horas ou 10 dias úteis e todos os outros produtos, aos quais se aplica um 
prazo de entrega consoante o pedido. Os clientes podem identificar de 
imediato os artigos do portfólio principal através do filtro de produtos ou 
dos pictogramas dos produtos na página Web da ESYLUX. 
 
Os prazos de entrega dos produtos podem, por vezes, variar significativamente 

uns dos outros, dependendo dos materiais utilizados, dos fornecedores, dos 

custos da produção e dos controlos de qualidade finais. Para melhorar a visão 

geral e a eficiência para os clientes, a ESYLUX classificou todo o portfólio de 

soluções inteligentes de automação e iluminação de acordo com os prazos de 

entrega.  

 

Portfólio principal num prazo de 48 horas ou 10 dias úteis 
O foco está no portfólio principal do fornecedor, divido em duas categorias: 

Produtos em armazém disponíveis num prazo de apenas 48 horas e produtos a 

serem produzidos rapidamente com um prazo de entrega máximo de 10 dias 

úteis. Com a ajuda do filtro de produtos da página Web da ESYLUX, os artigos 

de ambas as categorias podem ser rapidamente identificados dentro cada 



  

 

 

 

categoria de produtos. "Desta forma, os clientes encontram soluções de forma 

rápida e simples, disponíveis com a maior brevidade possível. Assim, conseguem 

planear e realizar projectos de forma mais eficiente e fiável", afirmou Anne 

Spielberg, directora do marketing internacional da ESYLUX.  

 

Como complemento ou alternativa ao filtro de produtos, um pictograma junto de 

cada produto mostra a categoria a que cada um pertence. Os produtos do 

portfólio principal estão assinalados com "48h" ou "10d". Todos os outros artigos 

para os quais os clientes têm de se informar sobre o prazo de entrega estão 

assinalados com um "i". Para que não se perca o resultado de uma pesquisa de 

produtos, todas as soluções de automação e iluminação encontradas são, como 

habitual, colocadas numa lista. Estas podem ser enviadas por e-mail (por 

exemplo, a parceiros comerciais), 

enviadas à ESYLUX como pedido de encomenda, ou descarregadas como PDF.  

Da mesma forma, também será apresentado o tema de cada produto no próximo 

catálogo ESYLUX 2020/2021. A ESYLUX oferece aos seus clientes uma 

ferramenta melhorada e eficiente para a planificação e realização de projectos 

para a automatização de edifícios baseada em sensores e iluminação inteligente. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

Sobre a ESYLUX – Performance for Simplicity 
A ESYLUX desenvolve, produz e comercializa soluções inteligentes de 

automação e iluminação que garantem uma melhor qualidade de vida e eficiência 

energética em edifícios de escritórios, estabelecimentos escolares e unidades de 

saúde. No ponto central encontram-se os desejos e as necessidades dos 

indivíduos, sendo que a empresa atribui um valor especial a uma aplicação fácil 

das suas soluções de produtos. Grossistas, empresas de instalação, técnicos 

responsáveis pelo planeamento eléctrico e da iluminação e arquitectos confiam, 

enquanto clientes e parceiros, na experiência no mercado de mais de 50 anos, 

assim como no aconselhamento técnico pessoal dos especialistas da ESYLUX. 

Com a investigação, o desenvolvimento e a produção nas instalações alemãs em 

Ahrensburg, o fabricante cumpre, além disso, os mais elevados requisitos de 

qualidade. O mercado é global: Por isso, a ESYLUX coopera com empresas 

comerciais experientes e está representada na Europa, Ásia e Oceânia com 

inúmeras subsidiárias. 

Para mais informações, visitewww.esylux.com 
 
 
Contactos 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Assessor de comunicação empresarial 

T +49 (0) 4102 88 880-2017 

F +49 (0) 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 
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Fotografias e legendas 
(Fonte: ESYLUX GmbH) 

 

 
Página Web da ESYLUX sobre o filtro de produtos 
O filtro de produtos da página Web da ESYLUX identifica rapidamente artigos do 

portfólio principal. Além disso, os pictogramas junto dos produtos tornam os 

prazos de entrega visíveis. 

 

Versão disponível para impressão: Download 
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