
بت وجودها في أسواق الشرق ث: سيلفانا تالذكيةاإلضاءة 

 األوسط

 --/PRNewswire /2017أكتوبر  25 دبي، اإلمارات العربية المتحدة،

 استفادت الشركة من معرض الشرق األوسط لإلضاءة لتعيد انطالقها في األسواق

الشركات  إحدى "Sylvania" سيلفانيا لإلضاءة، أصبحت شركة 2016بعد نجاحها في تأسيس مكتبها بدبي في بداية عام 

التجزئة في منطقة الخليج منذ ما يقرب من عامين. البيع باإلضاءة الحضرية والمعمارية والمسرحية والرائدة في تقديم حلول 

 وعرضالمشاركة في المعرض بفي السوق،  لتثبيت أقدامها الشرق األوسط لإلضاءة،قررت سيلفانيا المشاركة في معرض 

 ".أضئ عالمكتحت شعار " منتجاتها

 لالطالع على ردود األفعال واآلراء على وسائل اإلعالم، يرجى الضغط على:

https://www.multivu.com/players/uk/8208751-light-it-up-smartly-sylvania-middle-east-market/ 

، تهاشكيل استراتيجيتأعادت  "Feilo Sylvania"سيلفانيا وخالل هذا الحدث، أعلنت الشركة أن العالمة التجارية العالمية، فيلو

التركيز على العالمات مع ، قادمةتجارية دولية في الفترة العالمة لإلضاءة  سيلفانياأخذت على عاتقها مسؤولية أن تجعل من و

ارزة مع العالمة التجارية . وستحافظ سيلفانيا الشرق األوسط على مكانتها البات في مجاالت مختلفةالمنتجالخاصة بالتجارية 

 .الرئيسي لمنتجات الشركة مجالمنتجاتها هي ال باعتبار "Concorde"كونكورد

: "نحن نريد أن نستثمر لشركة سيلفانيا قائاًل  دوليذي ال، المدير التنفي"Christian Schraft" وعلق السيد كريستيان شرافت

. نحن نقدم لألسواق حلول سيلفانيا، وخاصة مجموعة كونكورد نتجاتقدر ميسوق حيوي والتي تعد كثافة في الشرق األوسط، ب

ة التحكم في التطورات في أنظم ؛ باإلضافة إلى آخرالمكاتب والمتاحف وصاالت العرض لبيئات متخصصة مثل إضاءة جديدة

 من استخدام الطاقة. " وفرأن ت والتي من شأنها "self-learning"تي تعتمد على التعلم الذاتي اإلضاءة الذكية ال

 سيسعىلشركة سيلفانيا الشرق األوسط: "، المدير العام "Ayhan Siriner" ا على هذه النقطة، قال السيد أيهان سيرينروتعليقً 

ظام ي نهو  "SylSmart platform""سمارتتعزيز"منصة سيلإلى هذا العام لسط استراتيجيات سيلفانيا الشرق األو تصميم

المستثمرين في الشرق  الخدمة التي نقدمها نموذجو"الحل المنطقي" لمشاكل اإلضاءة. يستهدف  والتعلم الذاتي اإلضاءة الذكية

حلول هؤالء الذين يبحثون عن  ، أوةكبير ةرأسمالي تكاليفأعمالهم دون أي  تحديثيبحثون عن طرق ذكية ل األوسط الذين

  ".لفة معتدلةالقائمة على تكالذكية  "LED" الموحدات الضوئية إضاءة

 دوليًا اا مكتبً في اآلونة األخيرة، حيث افتتحت الشركة مؤخرً  لالهتمام ومن الواضح أن سيلفانيا تتجه نحو تطورات جديدة ومثيرة

 حلول متكامل.قدم إلى م فحسبشركة سيلفانيا، من مصنع إضاءة لنقلة كبيرة ما يمثل  جر، وهومبالا في بودابست، جديدً 

 تحت اسمضاءة المبتكرة، وأحدث التقنيات من حلول اإلحل  60حوالي في معرض الشرق األوسط لإلضاءة، عرضت سيلفانيا 

لمعروضات مصابيح ، وتضمنت االتي أطلقت خالل األشهر األخيرةوأجهزة اإلضاءة العامة المتنوعة  "مارتسمنصة سيل"

LED وهائلة االرتفاع ومرتفعة القوة متوسطةو منخفضة. 

تطبيقات ال معتركيبها  يسهل إضاءة متكاملة،مارت هي تقنية سمارت: "سيلسمنصة سيل مشيًرا إلىن شرفت، وقال كريستيا

األخرى نظم اإلضاءة على  أوتوماتيكيًاالرئيسية تعرف نظم اإلضاءة تعمل سيلسمارت على وجه التحديد لضمان  .التحديثية

تنخفض د مستويات اإلضاءة أمامه بسالسة بينما بمساحة معينة تزدا، فعند مرور الشخص التأقلم معها بشكل تلقائي، والقريبة

هياكل التحكم في اإلضاءة، مثل مستويات الضوء وأجهزة لذاتي والتعلم ارف بنظام عتدريجيًا من خلفه؛ وهو النظام الذي ي  

 المحمول. " على الهاتفوسهلة االستخدام  سلسةتطبيقات  من خاللضبطها يمكن  والتي توقيت،ال



تتيح نظم إضاءة سيلسمارت أن يتمتع المستخدم النهائي بحلول أنظمة تحكم باإلضاءة مجانية والسلكية وسلسة بتكاليف رأس 

 %.34مع زيادة توفير في الطاقة بنسبة  DALI% أكثر من 30مالية أقل بنسبة 

على  ةالحائز "SylCone Retro"، وهي مجموعة 2016منتجاتها لعام عرضت الشركة مارت، سسيل ولحلالوةً على ع

يدمج أحدث تكنولوجيا خيوط  والذي، والمتوفر في ثالثة تصاميم فريدة من نوعها، صنع يدويًاالمصباح الزجاجي الم  وئزة. جا

LED ،تصل إلى لونلاإلشعاع الدافئ لإلضاءة التقليدية المتوهجة مع درجة حرارة  يصورو لتوفير مصدر ضوء قوي وفعال 

أبيض قابل للضبط من مجموعة  LEDسيلفانيا من ، أول مصباح TUNEاإلضاءة  ت الشركةعرض. كما لفينكي  2000

لمتاحف ا ضاءةالحل األمثل إل ، مما يجعله90 مؤشر تجسيد مرتفع للونكونكورد التي تقدم أفضل العروض والمعارض، مع 

 وصاالت العرض.
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