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KNX världens första öppna standard för Hem & Fastighetsautomation!

Hej på er alla Intressemedlemmar i KNX Sweden,

ELFACK närmar sig och om en vecka öppnar portarna till årets största och
mest påkostade mässa.
I år har man visserligen minskat ner till fyra dagar vilket innebär att de sista
förberedelserna kan göras på måndagen.
En av de stora skillnaderna till i år är att man klämt in ett antal scener mellan
montrarna.
Här kommer det att bjudas på seminarier om både det ena och det andra. Vi i
KNX Sweden kommer att vara med här och tanken med våra två seminarier
per dag är att erbjuda en mix med både nytta och nöje.
KNX montern (C01:20)
Vi har kvar vår stora monter på 80 kvadrat bredvid EIO precis innanför ingången vid huvudentrén.
I år har vi öppnat upp våra montrar och skapat en bar i mitten. Jag kan lova att vi kommer servera mässans
bästa kaffe här hos oss.
KNX Konsulthandboken
Vi är väldigt glada över att den blev klar till mässan. Den ligger just nu på tryckeriet och de första exemplaren
kommer vi dela ut gratis på våra frukostseminarier, varje dag mellan 08:00 och 09:00. Vill du ha ett eget
exemplar, anmäl dig till seminariet via denna länk: http://www.elfack.com/sv/forbesokare/Aktiviteter1/Frukostseminarier-med-KNX/
Nyheter
Alla våra Huvudmedlemmar; ABB, Ahsell, Esylux, Gycom, Hager, Schneider Electric, Selga, Siemens, Steinel,
Storel och Zennio har monterväggar hos oss och här hittar ni deras senaste KNX nyheter.
De flesta har också en egen monter på mässan.
Nytt utseende på www.knx.se
Vi har äntligen fått den nya mallen från ”mamma i Bryssel” och vi jobbar som bäst med att fylla denna med
texter och bilder. Målet är att öppna upp merparten av detta på tisdag när mässan öppnar. Här kommer ni som
Intressemedlemmar äntligen att få mer utrymme. Besök oss på mässan och vi berättar mer om detta.
Intressemedlemmar
Precis som på förra Elfack (2013) så kommer en del av vår monter att handla om er. För att ni ska synas så bra
som möjligt så trycker vi upp en tavla med alla era loggor eller namn. En logga syns alltid bättre och vill ni ha
med er så tar vi tacksamt emot er logga redan idag på info@knx.se.

Medlemmar i KNX SWEDEN:
Innehåll:
Elfack

Jobba i KNX montern
I vårt tidigare brev så erbjöd vi er att jobba i montern och samtidigt göra reklam för er själva.
Känner ni för detta så hör av er, gärna med ett mail till info@knx.se och skriv vilken eller vilka dagar ni kommer.
Ni får en KNX piké att bära i montern och så bjuder vi frukost och lunch.
Present
Vi har tagit fram en liten present till alla er Intressemedlemmar eftersom vi verkligen uppskattar er och ert
arbete med KNX. Ni är oerhört viktiga ambassadörer för oss och hela vår bransch.
Kom till montern och ta emot denna lilla gåva från oss.

KNX Sweden & EIO i
samarbete!

KNX Sweden Web shop med kläder
Jo, du läste rätt! Vi startar upp detta efter mässan och till att börja med har vi tagit fram en ny piké med KNX
brodyr samt två jackor med KNX tryck. Du har också möjlighet att pryda både plaggen med din egen
företagslogga. Du ser både piké och jackorna i montern.

Mingel och Branschfest
På öppningsdagen, tisdagen den 5 maj, är det branschfest på kvällen.
Det utlovas en fantastisk buffé och ett riktigt bra drag på scenen med Rydell o Quick. Vi anade att detta skulle bli
populärt och bokade tidigt 20 platser – nu är det fullbokat! När mässan stänger kl.17:00 så träffas vi i KNX
montern och njuter av lite dryck med tilltugg. Vill man prata LEED certifiering så går det också bra eftersom
dagens talare Jesus Arias Garcia (författare av boken KNX for LEED) gästar oss hela denna dag. Kl.19:00 tar vi
oss upp i restaurangen och njuter av resten av kvällen. Ordinarie branschfestpris 395kr. KNX Sweden pris:
200kr.
Anmäl ditt intresse till info@knx.se – först till kvarn.
Våra seminarier på scenen i Challen (Forum för EL)
Tisdag – fredag: 08:0009:00
KNX Sweden bjuder på Konsulthandbok och frukost
Ökad efterfrågan på fastighetsautomation från såväl kunder som lagar och regelverk ställer allt högre krav på
konsulternas handlingar. Vår handbok hjälper dig navigera i dagens djungel av applikationer och lösningar. Med
våra exempel och mallar blir ditt slutresultat både väldokumenterat och överskådligt. Hämta ut ditt eget
exemplar av Konsulthandboken
(värde 300 kr), njut av frukostfralla och kaffe under seminariet och var garanterat först inne på mässan när
grindarna öppnar för övriga.
Talare: Representanter från KNX Sweden.
Begränsat antal platser, först till kvarn – obligatorisk föranmälan via länken här:
http://www.elfack.com/sv/for-besokare/Aktiviteter1/Frukostseminarier-med-KNX/
Tisdag 5 maj: 12:30-13:30
KNX Sweden bjuder på lunch och en inblick i LEED
En fastighets energiförbrukning står i direkt relation med nationella och internationella normer och regelverk.
Önskemålen på miljöcertifierade byggnader ökar starkt och idag finns flera modeller för hur miljömässigt hållbar
en byggnad är. LEED är ett av världens mest använda certifieringssystem för byggnaders miljöprestanda. Hör
konsulten och författaren Jesus Arias Garcia förklara de grundläggande principerna och varför han anser KNX
vara det optimala valet för att uppnå bästa resultat.
Talare: Rikard Nilsson (KNX Sweden) och Jesus Arias Garcia (författare av boken KNX for
LEED)
Begränsat antal platser (55st) – ingen föranmälan, först till kvarn.
Seminariet hålls på engelska.
Onsdag 6 maj och torsdag 7 maj: 12:30-13:30
KNX Sweden bjuder på lunch och bättre affärsmannaskap
Allt mer tekniska produkter och lösningar inbjuder till nya och utökade affärsmöjligheter för vår bransch. Frågan
är om vi tar åt oss detta och fångar upp den köpkraft som finns i såväl privat som kommersiell sektor. Möt
privatkunden som visste vad han ville ha men inte kunde prata branschens eget fikonspråk. Hör hur han
upplever branschens agerande och var han anser oss missa vitala möjligheter till riktigt bra affärsmöjligheter.
Han är också upphandlingsexpert och kommer ge handfasta tips på hur man vinner offentliga upphandlingar.
Talare: Rikard Nilsson (KNX Sweden) och Dan Frödén (villaägare och upphandlingsexpert).
Begränsat antal platser (55st) – ingen föranmälan, först till kvarn.
Fredag 7 maj: 12:30-13:30
KNX Sweden bjuder på lunch och visar enkelheten med KNX
Elinstallatören har en ny artikelserie ”Så funkar det” och i mässnumret beskriver man hur enkelt KNX är. Njut
av lunchen medans vi visar dig grunderna och hur enkelt detta är även i praktiken. Seminariet tar även upp hur
du som är intresserad går vidare för att lära dig ännu mer och komma igång med ditt första egna projekt.
Talare: Jan Hammarsköld (KNX Sweden) och Hans Walltin (Walltin Building Control).
Begränsat antal platser (55st) – ingen föranmälan, först till kvarn.
Entrebiljett till mässan
Slipp köer på plats och ladda redan idag ner din entrébiljett till mässan från vår hemsida.
Via länken här kommer du direkt till formuläret:
https://tickets.svenskamassan.se/projects/esuccess/bin/iisclt.cia?
n&OpenSession&esproject&20023&21639&900052015&&ProjectId=15005&KampId=XNET54487;0&Lang=SE
Hoppas vi ses i Göteborg!
Med vänliga hälsningar

Rikard Nilsson
Ordförande KNX Sweden

Vill du inte ha detta nyhetsbrev i fortsättningen!
Skicka ett mail till info@knx.se

Avregistrera mig från detta utskick
Producerat med Epostservice.se

