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Het is belangrijk dat we goed voor onze planeet zorgen. Dat vinden politici ook en daarom 
is in 2020 de zogenaamde Europese Green Deal goedgekeurd. Deze biedt een grote stap 
in de richting van een duurzame, groene, slimme en mooiere toekomst. En het goede 
nieuws? Het biedt installateurs een geweldige kans om nieuwe contracten binnen te 

Hoe duurzame verlichting jouw 
bedrijf een boost kan geven

Het herstelplan ‘Next 
Generation EU’ is een enorme 
investering, die maar eens in 
een generatie gedaan wordt, 
in elk project dat bijdraagt 

aan een groener, digitaler en 
veerkrachtiger Europa.

Wat is de Europese Green Deal?  

De Europese Green Deal is het meest uitgebreide 
initiatief voor klimaatactie ter wereld. De doelstel-
lingen van het programma zijn enorm ambitieus: 
tegen 2050 een CO₂-neutraal continent tot 
stand brengen. 
 
Verlichting biedt de mogelijkheid om een verschil 
te maken op alle belangrijke beleidsgebieden van 
de Green Deal. Daarom stelt de EU haar vertrouwe  
in duurzame verlichtingsoplossingen: door over te 
schakelen op LED- en slimme verlichting kan de EU 
in totaal tot 40 miljard euro besparen en de CO₂-
uitstoot met ongeveer 100 miljoen ton per jaar 
verminderen.

Wat betekent dat voor jou?  

Door stijgende energieprijzen gaan veel  
bedrijfs eigenaars op zoek naar kostenefficiënte 
en energiebesparende oplossingen. Het herstel-
plan ‚Next Generation EU‘ werkt hierbij als een 
extra stimulans omdat het duurzame renovaties 
van gebouwen financiert.

Grijp deze kans en maak gebruik van deze groeiende 
markt met klanten die om toekomstbestendige, 
milieuvriendelijke lichtoplossingen vragen. 

Onze merken:

Overschakelen naar energiezuinige 
LED‘s is eenvoudig met Signify

Onze topmerken Philips en Interact bieden alles 
wat je nodig hebt: snel en eenvoudig te installeren 
LED-lampen, -armaturen en -systemen. En  
dankzij het brede assortiment is het eenvoudig 
om juiste oplossing te vinden voor elk soort  
project, budget en toepassingsgebied.

Meer informatie over onze oplossingen  
vind je op de volgende pagina. 



Voordelen van Philips LED-verlichting  
voor jou en je klanten:
•  Onze LED-lampen en -buizen zijn een echte  

retrofit, waardoor ze snel te installeren zijn.

•  Volledig assortiment: wij bieden een breed  
LED-assortiment met verschillende technische 
specificatieniveaus, voor elke behoefte en  
elk budget.

•  Duurzaamheid: een laag energieverbruik en een 
langere levensduur maken van LED-verlichting 
de duurzame keuze. Door dit te combineren met 
slimme verlichtingssystemen kun je nog meer 
energie besparen.

•  Kwaliteit waarop je kunt bouwen: onze LED- 
technologie heeft de hoogste kwaliteit waardoor 
er minder voortijdige uitval is en het de beste 
verlichtingsresultaten biedt.

Hoe slimme verlichting voordeel kan  
opleveren voor jou en je klanten:
•  Bedrijfsgemak: met slimme verlichting kun je  

verlichting automatiseren, lichtinstellingen  
personaliseren en gegevens vastleggen. Dat 
draagt bij aan het comfort, welzijn en de  
productiviteit op de werkplek.

•  Energiezuinig en kostenefficiënt: met geauto-   
m atiseerde verlichtingsprofielen, -schema‘s en  
daglicht- en bewegingsdetectie kun je tot 38% 
extra op het energieverbruik besparen.

•  Eenvoudig te installeren en in te stellen: geen  
afzonderlijke antennes, radioapparatuur of  
signaalkabels nodig.

• Volledig assortiment: werkt naadloos met een  
 breed scala aan Philips Interact Ready armaturen,  
 lampen en onderdelen.

Het Philips LED-assortiment bestaat uit innovatieve, 
professionele verlichtingsproducten voor verschil-
lende toepassingen: van openbare ruimten tot  
kantoren, industrie, winkels en horeca. De armaturen 
en lampen die werken in slimme verlichtingssystemen 
zoals Interact Pro zijn eenvoudig te herkennen aan 
het Interact Ready-logo en de productnaam.

Interact Pro is een kostenefficiënt en draadloos  
slim verlichtingssysteem met een eenvoudige  
instapmogelijkheid. Klanten kunnen zelf kiezen  
hoe geavanceerd ze willlen beginnen, met de  
mogelijkheid om het systeem eenvoudig te upgraden 
tot een hoogwaardig IoT-systeem wanneer de  
bedrijfsbehoeften daarom vragen.

De Philips LED-producten en het slimme Interact-systeem helpen om 
succesvol de behoeften van je klanten voldoen.

Vind alles wat je nodig hebt op signify.com/installateurs
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De EU-subsidies voor energiezuinige verlichting vormen een geweldige 
kans voor installateurs van slimme systemen om nieuwe contracten binnen 
te halen. Wij helpen je hierbij met onze LED-alternatieven en slimme 
verlichtingssystemen die gemakkelijk te installeren zijn. En we bieden een 
geschikte oplossing voor elke toepassing.

75%
van de huidige gebouwen is  

niet energiezuinig1

Verlichting is  
verantwoordelijk voor

50%  
van het elektriciteitsverbruik  

van een stad2

Door over te schakelen op LED- 

en slimme verlichtingssystemen 

kan het energieverbruik dat 

gerelateerd is aan licht tot wel

80%3  
verlaagd worden
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