
  

 

C OM U N I C AD O D E I M PR EN SA   
Ahrensburg, 31 de Março de 2022  
 

ESYSHOW 2.0:  
Descobrir a ESYLUX 
virtualmente 
Como parte do ESYSHOW 2.0, o fabricante ESYLUX modernizou a sua 
plataforma de exposição digital e expandiu-a significativamente para incluir 
temas e funções. A versão 2.0 disponibiliza um resumo de todos os temas 
centrais e, por conseguinte, a introdução direccionada aos chamados 
Hotspots. De soluções inovadoras de automação e iluminação a referências 
seleccionadas, estes fornecem uma visão geral de todo o espectro do 
fabricante e apresentam conteúdos mais abrangentes no website. 
 
Como complemento ou alternativa às exposições clássicas, as empresas 

escolhem cada vez mais o caminho para o mundo virtual online para as suas 

apresentações, de forma a poderem apresentar as suas próprias soluções de 

uma forma particularmente ilustrativa. Um exemplo: o ESYSHOW da ESYLUX, 

cujo design foi completamente modernizado pelo fabricante. 

 

Visão geral de todas as áreas temáticas 
O stand virtual no espaçoso salão envidraçado apresenta ao visitante uma visão 

geral de todos os temas organizados em cima na visão frontal. Elementos 

gráficos, como paredes e balcões de exposições, servem de orientação, bem 

como Hotspots rotulados, que levam a áreas individuais. Estes incluem, entre 

outros, exemplos de planeamento para tipos de salas em escritórios, 

estabelecimentos de ensino e centros de saúde, inovações de produtos actuais e 

uma visão geral das novas soluções ESYLUX para controlo de iluminação com 

DALI-2.    

 

Fácil acesso a todo o espectro da ESYLUX 



  

 

Se o visitante utilizar um Hotspot, terá a oportunidade de aprender sobre as 

possibilidades e vantagens das soluções inteligentes de automação e iluminação 

do fabricante a partir de uma ampla variedade de perspectivas. As apresentações 

3D, animações e vídeos permitem aumentar a nitidez. Se pretender aceder ao 

conteúdo de forma mais detalhada, encontrará ligações úteis para as respectivas 

áreas no website da ESYLUX. "O ESYSHOW oferece aos nossos clientes uma 

plataforma para se ligarem rapidamente a temas que procuram e para 

descobrirem novos tópicos", afirma Anne Spielberg, directora de marketing 

internacional da ESYLUX, "Desde temas de inovação a digitalização, como BIM 

ou lista de salas, o nosso objectivo é proporcionar ao visitante virtual uma rápida 

visão geral e acesso direccionado a mais conteúdo." 

 

O acesso ao ESYSHOW pode ser encontrado na página inicial da ESYLUX 

ou directamente em https://esyshow.esylux.visionsbox.de/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  

 

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 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. 

 

Mais informações em www.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) 

 

 
ESYSHOW 
A entrada virtual no mundo das soluções inteligentes de automação e iluminação: 

o ESYSHOW da ESYLUX 
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