Prémio Internacional

www.knx.org

Prémio publicidade
Prémio eficiência energética
Prémio Jovem
Prémio especial

PRÉMIO
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A Associação Internacional KNX anuncia que
as aplicações podem agora ser submetidas
à apreciação com vista ao prémio internacional KNX 2014, que será atribuido durante
a feira internacional 2014 light+building em
Frankfurt (Alemanha).
O Prémio internacional KNX honra os projectos mais prestigiados a nível mundial em
control e automação de edifícios , e que evidenciem aspectos de inovação e evolução técnica.
As aplicações de todo o mundo serão bemvindas em 5 categorias (ver acima).
Prémio monetário: �1000 em cada categoria
Data limite de concurso:
6 dezembro 2013

Info / Registo:
www.knx.org/knxaward

Competição
O prémio KNX 2014 parte dum princípio essencial de capacidade e habilidade na actividade da industria. Este principio,
determina para a Associação KNX, os factores para o aumento das hipóteses de cada aplicação, e não propriamente
o volume e o tamanho da mesma, em concreto
• A multiplicidade da aplicação,
• A flexibilidade e expansibilidade,
• O nível de automatização e complexidade da instalação,
• A facilidade de utilização e a aceitação pelo utilizador,
• Os argumentos convincentes para o cliente,
• A implementação dos produtos de diferentes fabricantes

Prémios e Juri
O Prémio KNX 2014 considera �1000 por categoria. Os
vencedores de cada categoria receberão ainda o tão desejado troféu KNX.
O Juri é composto por especialistas do mundo KNX e da
Associação KNX. Se necessário, a Associação KNX e o Juri,
poderão solicitar informação adicional aos participantes para
avaliação dos projectos
Os prémios serão atribuídos em 5 categorias: Internacional,
Publicidade, Eficiência Energética, Jovem, Especial.

Calendário
• O prazo limite para envio de toda a informação para concurso será 6 dezembro 2013.
• O Juri avaliará o material disponibilizado em Janeiro de
2014.
• Os cinco nomeados em cada categoria serão informados
por e-mail após conclusão da reunião do Juri.
• Os Prémios KNX 2014 serão atribuídos na Feira Internacional light+building (30. 3. – 4. 4. 2014) em Frankfurt
(Alemanha).

Contacto
KNX Association cvba
De Kleetlaan 5 Bus 11 / B-1831 Bruxelas-Diegem / Belgica
Tel: +32 - 2 – 7758590 / Fax: +32 - 2 – 7758650
Email: knx-award@knx.org

www.knx.org/knxaward

