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KNX Association International heeft het
genoegen om aan te kondigen dat de inschrijvingen voor de KNX Award 2010 geopend
zijn. De KNX Award zal uitgereikt worden
tijdens de Light+Building Fair 2010 in Frankfurt (Duitsland).
De KNX Award zal een erkenning zijn voor
het meest intelligente, efficiënte en vooruitstrevende project.
Inschrijvingen van overal ter wereld zijn
welkom en zullen in zes categoriën (zie
hierboven) verdeeld worden.
Het prijzengeld bedraagt € 1.000,– per categorie.
De deadline is vrijdag, 29 januari 2010.

Inschrijven t.e.m.:
knx-award@knx.org
Info: www.knx.org/award

Wedstrijd
De KNX Award 2010 wil vooral de vakman bekronen.
KNX Association zal slechts in mindere mate grootte en
omvang als selectiecriteria hanteren maar vooral:
• de verscheidenheid aan functies
• de flexibiliteit en uitbreidingsmogelijkheden
• de automatiseringsgraad en complexiteit
• de gebruiksvriendelijkheid en appreciatie door de gebruiker
• de argumenten waarmee de klant overtuigd werd
• het gebruik van producten van verschillende fabrikanten

Prijzengeld en jury
De KNX Award 2010 bedraagt � 1,000 per categorie.
De winnaar van elke categorie zal daarenboven de felbegeerde KNX-trofee in ontvangst mogen nemen.
De jury bestaat uit neutrale KNX-experten en de KNX
Association zelf.
De KNX Association en de jury kunnen, ter beoordeling
van de projecten, de deelnemers om bijkomende informatie
verzoeken, voor zover dat nodig blijkt.
Voor zes categoriën zullen awards worden uitgereikt: International, National, Publicity, Energy Efficiency, Young en Special.

Planning
• De deadline voor het indienen van de inschrijvingsformulieren is vrijdag 29 januari 2010. De datum van de poststempel
is hierbij bepalend.
• De jury zal de ingediende projecten in de loop van februari
2010 beoordelen.
• Na de bijeenkomst van de jury zal de top 5 van elke categorie per e-mail op de hoogte gebracht worden.
• De KNX Awards 2010 zullen worden uitgereikt op de
Light+Building (11. – 16. April 2010) in Frankfurt (Duitsland)
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