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KNX Association i Bryssel har härmed nöjet
att informera om att det nu går att lämna
in ansökningar för de årliga internationella
KNX utmärkelserna, KNX Award.
Årets vinnare kommer att tillkännages på
mässan Light+Building, som pågår i Frankfurt
(Tyskland) mellan den 11 och 16 april 2010.
Dessa KNX Award är de internationella utmärkelserna för de mest utmärkande KNXprojekten när det gäller innovation och tekniska framsteg.Ansökningar välkomnas från hela
världen och är indelade i sex olika kategorier.
Price money: 1000 € in each category
Deadline for submission:
Friday, 29th January 2010

Ansökningar skickas till:
knx-award@knx.org
Mer information finns på:
www.knx.org/award

Tävlingen
KNX Award 2010 grundar sig på den grundläggande principen
om ett hantverk.
De avgörande faktorerna för att en ansökan ska vara intressant för KNX Association är inte storleken eller volymen av
projektet, utan snarare:
• Mångfalden av inkluderade funktioner
• Flexibilitet och utbyggbarhet
• Graden av automatisering och komplexitet
• Användarvänlighet och användaracceptans
• Övertygande kundargumentation
• Produkter från flera tillverkare

Priser och Jury
Prissumman i varje KNX Award kategori är 1000 Euro.
Vinnarna kommer förutom prissumman att tilldelas den
eftertraktade KNX-trofén.
Juryn består av neutrala experter från KNX-världen samt
KNX Association.
Vid behov kan juryn begära ytterligare information från
deltagarna för att utvärdera projekten.
The awards will be granted in six categories: International,
National, Publicity, Energy Efficiency,Young and Special.

Tider
• Sista inlämningsdag är fredagen den 29:e januari 2010 och
det är datumet på poststämpeln som gäller.
• Juryn kommer att utvärdera inlämnade ansökningar under
februari 2010.
• Efter juryns utvärdering kommer de fem främsta kandidaterna inom varje kategori att kontaktas via email.
• Prisutdelningen kommer att ske under mässan Light+Building
som pågår i Frankfurt (Tyskland) mellan den 11 och 16 april
2010.

Information och Kontaktuppgifter
KNX Association cvba / Heinz Lux
De Kleetlaan 5 Bus 11 / B-1831 Brussels-Diegem / Belgium
Tel: +32 - 2 – 7758642 / Fax: +32 - 2 – 7758650
Email: knx-award@knx.org

www.knx.org/award

