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Ordföranden har ordet!

Guten Morgen!
 
 

Lika bra att redan nu öva lite på tyskan, om en knapp vecka öppnar portarna till Light and
Building i Frankfurt, världens största el-mässa.
 
Drygt 2.500 utställare har fyllt hallarnas 250.000 kvadratmeter och visar sina nyheter
mellan 18-23 mars. 211.500 personer, från 161 länder, besökte mässan förra gången det
begav sig för två år sedan. Indikationerna visar på att det blir ännu fler i år.
 
KNX Association satsar återigen mycket på denna mässa med mer än 1.000 kvadratmeter
monteryta, uppdelad på fem montrar.
 
KNX Association erbjuder som alltid en specialvisning för alla svenska besökare och detta gör
man måndagen den 19 mars kl.10:00. Under en timma går man igenom alla nyheter och vi
får även en chans att ställa frågor.
Platsen är KNX Associations huvudmonter, KNX IoT City, i Gallerian.

Det finns idag mer än 400 KNX tillverkare och c:a hälften av dem kommer vara på plats och
visa sina nyheter. Vill du hitta alla och planera ditt besök så kan denna översikt vara bra:
https://www.knx.org/knx-en/Landing-Pages/light-building/Light-Building-Mapguide.pdf?
utm_source=KNX+commercial&utm_campaign=5d4848c523-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_01&utm_medium=email&utm_term=0_5baefb050e-
5d4848c523-119493333

Gillar man festligheter så ska man inte missa KNX Top Event som går av stapeln på tisdag
kväll, den 20 mars med start kl.17:30. Aktiviteten är främst en gigantisk prisutdelning av
flera KNX Awards, men är också en happening där drygt 1.000 KNX-personer träffas under
lättsamma former. KNX Association bjuder som vanligt också på dryck och buffé.
Är du intresserad, läs mer på knx.org och registrera dig sedan via denna länk:
https://www.knx.org/knx-en/Landing-Pages/light-building/top-event/index.php
 
Har du missat att förboka din entré till mässan så har vi ett antal endagarsbiljetter.
Är du intresserad så skicka ett mail till info@knx.se, först till kvarn.
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