Adres:

Marine & Ultra Marine, ul. Sułkowskiego 9 B, 78-100 Kołobrzeg

Czas:

15 Listopada 2018

Agenda:
10.30 - 11.00 - Rejestracja uczestników
11.00 - 11.15 - Powitanie i krótki wstęp SARP (Piotr Śmierzewski)
11.15 - 12.15 - Część merytoryczna
The light of purewhite - światło stabilizujące nasze samopoczucie
IK, IP, Uo, L90B10 - czyli rozwiązania techniczne i ich wpływ na projekty
12.15 - 12.30 - Przerwa
12.30 - 13.30 - Sesja merytoryczna
Iluminacja - rozwiązania oświetleniowe podkreślające architekturę
a także narzędzie promocji: miasta i firmy.

13.30 - 14.00 - Wykład kol. arch. Bartosza Warzechy
14.00 - 15.00 - Obiad

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 listopada 2018r. na adres
SARP lub maciej.lewandowski@zumtobelgroup.com

W otaczającym świecie zmian jednym ze stałych elementów jest wschód i zachód słońca.
Radość z dnia, który nadejdzie i smutek z jego końca lub ekscytację wieczorem, który
akurat dziś wspaniale się zapowiada. Słońce, jego naturalne światło, stanowi stały element
naszego życia. Czy jednak na pewno stały? Światło dnia się zmienia i te zmiany wpływają
na nas. Odcinając się od niego w głębokich przepaściach biur, zakładów, sklepów i naszych czterech ścianach, odcinamy się od jego zbawiennego wpływu nie tylko na nasz
wzrok, odczucia, ale i zdrowie.
Zapraszamy na opowieść jak światło wpływa na nas i jak najnowsze rozwiązania Zumtobel
Group i jego flagowych marek - ZUMTOBEL i THORN poprawiają jakość naszego życia, przy
okazji pozwalając nam więcej zrobić i zarobić.
1. The light of pure white i Limbic lighting - oświetlenie regulujące i stabilizujące nasze
samopoczucie. Narzędzia oświetleniowe pozwalające wpływać na wydajność i samopoczucie oraz wpływać na pracownika i klienta.
2. IK, IP, Uo, L90B10 - czyli w skrócie wszystkie te techniczne sprawy, które wpływają na
pomysły oświetleniowe i jak je wykorzystać
3. luminacja - narzędzie promocji: miasta i firmy. Narzędzia, trendy, przykłady.
4. Rozwiązania THORN www.thornlight.pl, ZUMTOBEL www.zumtobel.com oraz ACDC
www.acdclighting.com na żywo do obejrzenia i dotknięcia.

