Činnost KNX národní skupiny

KNX Inteligentní řešení pro domácnosti a budovy. Globální. Zabezpečené. Propojené.

Co je to KNX národní skupina?
Protože se KNX stal prvním celosvětovým standardem (ISO 14543-3) pro řízení obydlí a budov,
výrazně se zvýšilo používání KNX výrobků pro řízení domů a budov.
Následně se v asociaci KNX více než čtyřnásobně zvýšil počet členů a KNX rozšířilo svoji přítomnost do
více než 120 zemí.
Národní skupina KNX je nezávislé, neziskové sdružení pro společenství KNX v zemi nebo regionu
(např. pobaltské státy mají společnou KNX NG Baltic). Toto marketingově řízené sdružení podporuje
cíle asociace KNX propagací nejpoužívanější světové sběrnicové techniky: KNX.
Založením KNX národní skupiny je možné rozšiřovat KNX jako špičkovou technologii na našem trhu. A
následně všichni členové národní skupiny KNX podporují své podnikání díky dalším činnostem
propagujícím jak systém KNX, tak i členy národní skupiny KNX.

Výhody členství v KNX národní skupině
-

-

-

Použití loga KNX National pro
stacionární i webové stránky.
Národní skupina KNX má právo používat
národní logo KNX. Toto logo klade vysoký
důraz na činnosti organizované národní
skupinou KNX.

-

Používání národních webových stránek
KNX.
Národní webové stránky KNX poskytují
celou řadu informací o novinkách,
událostech, literatuře a vývoji na národní
úrovni.

Použití pokynů KNX.
Asociace KNX připravila několik referencí,
které mohou pomoci zástupcům
národních skupin při přípravě
obchodních výstav, workshopů,
webových stránek atd.

-

Podpora všech úrovní od KNX
mezinárodní asociace.
Asociace KNX podporuje všechny KNX
národní skupiny na všech úrovních pro
každou příležitost.

Rozšíření národní sítě KNX.
Propagací národní skupiny KNX se všichni
členové mohou seznámit s celou
komunitou KNX v republice, což rozšiřuje
a posiluje síť každého člena.

-

Jsme první, kdo je informován.
Národní skupina KNX je první, kdo se
dozví, co se děje ve světě KNX, a je první,
kdo se seznámí s nejnovějšími KNX
zprávami, informacemi a vývojem v KNX.

-

Možnost získávat zdarma letáky a dárky
KNX od asociace KNX.
Národní skupina KNX obdrží potřebné
materiály marketingové komunikace
přímo pro jednotlivé druhy akcí.

-

Propagace aktivit v žurnálu KNX.
Všechny významné činnosti národní
skupiny KNX jsou uváděny v KNX Journal,
publikovaném jednou ročně a
distribuovaném více než 100 000
odběratelům z celého světa.

-

Účast na všech událostech KNX v naší
zemi.
Členové národní skupiny KNX se mohou
zúčastňovat všech akcí KNX v ČR

pořádanými národní skupinou (semináře,
workshopy, konference, obchodní
výstavy atd.). Tyto akce jsou také
podporovány mezinárodní asociací KNX.

Výroční konference KNX národních skupin

Tyto konference pořádané jednou ročně, vždy v
jiné zemi (např. v roce 2016 se uskutečnila

v Praze), poskytují příležitost podělit se o
zkušenosti týkající se propagace KNX mezi všemi
národními skupinami KNX a představit nové
myšlenky různých delegátů.
Konference KNX národních skupin je skvělou
příležitostí pro každou národní skupinu KNX
ukázat své nejnovější úspěchy celé komunitě
KNX. Je proto velmi potěšující zjišťovat, čeho
jednotlivé národní skupiny KNX doposud dosáhly
a čerpat z jejich zkušeností. To má celkový
pozitivní účinek: celosvětový úspěch KNX.

Kdo může být členem KNX národní skupiny?
Výrobci
Společnosti vyrábějící a/nebo distribuující KNX
řešení na národním trhu.
Velkoobchodníci
Společnosti distribuující řešení KNX na národním
trhu.
Integrátoři
Společnosti zapojené do integrace řešení KNX v
domácnostech a budovách (dodavatelé,
systémoví integrátoři, konzultanti, projektanti,
architekti, …)
Uživatelé
Soukromé osoby nebo společnosti využívající
řešení KNX (majitelé budov/domů, stavitelé
velkých domů, školicí střediska, univerzity,
výzkumná střediska, uživatelské kluby, …)

Média
Společnosti zapojené do komunikačních aktivit v
oblasti řízení domů a budov (agentury, reklamní
společnosti, organizátoři veletrhů a konferencí,
…)

Jaké jsou aktivity KNX národní skupiny?
Činnosti jednotlivých národních skupin KNX se mohou lišit, zde jsou nejdůležitější aktivity:
1. Účast na nejdůležitějších národních událostech: veletrhy, konference, workshopy, tiskové
konference, prezentace atd.
2. Organizace KNX konferencí se členy národní skupiny KNX a případně i s delegáty z KNX
asociace a se členy KNX
3. Příprava workshopů KNX:
a) Technické semináře> k získání nových členů
b) Specifické workshopy> ETS workshopy pro systémové integrátory
c) Workshopy o energetické účinnosti pro architekty
d) …
4. Překlady materiálů KNX: letáky, brožury, PR, obsah webových stránek atd.
5. Národní cena KNX za nejlepší místní projekty KNX
6. Publikování národního KNX Journalu
7. Vytváření KNX Starter balíčků, včetně produktů členů národní skupiny v kolekcích, které by
mohli získat začínající i stávající partneři KNX
8. Získávání nových členů národní skupiny KNX i členů mezinárodní asociace KNX za účelem
posílení organizace
9. Podpora začlenění KNX do učebních osnov ve školách
10. Podpora spolupráce s univerzitami a výzkumnými organizacemi prostřednictvím vědeckého
partnerství KNX
11. Spolupráce s národními asociacemi instalačních pracovníků a národní skupinou KNX.
12. A mnohem více …

