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CONTROL NETWORK SOLUTIONS NOMEIA WILDWOOD PR
Control Network Solutions (CNS), responsável global pelo desenvolvimento de elitedali, que é o líder
mundial de soluções para controlo de iluminação baseado na web, nomeou Wildwood PR como
parceiro de comunicação. Este agente foi contratado para acelerar e desenvolver o programa de
comunicação e educação da empresa nos mídia.

"Estamos muito contentes com a parceria com a Wildwood PR” comentou o Mike Welch, diretor da
CNS. “É importante que os donos dos edifícios estejam conscientes dos muitos benefícios da solução
elitedali, especialmente das economias em custos energéticos e de instalação. Temos expectativas
muito positivas em relação à pareceria com a Wildwood PR, uma empresa muito profissional,
experiente e com resultados comprovados em comunicação e educação com o nosso publico alvo"

“A CNS é líder na inovação em sistemas do controlo de iluminação" acrescentou Jeff Hayward,
diretor da Wildwood PR. “Conseguimos ver um enorme potencial neste sistema do controlo de
iluminação independente do vendedor para edifícios comerciais, públicos e industriais.
Continuaremos a trabalhar com a rede global dos parceiros certificados elitedali (CEP™) para
informar e promover a tecnologia de uma maneira abrangente e efetiva"

Fundada em 1994, Wildwood PR especializou-se em campanhas tipo negocio / negocio para uma
grande variedade de clientes– fabricantes, distribuidores e prestadores de serviços, especialmente
nos mercados de gestão de energia, serviços de construção, tecnologia e industria. Para mais
detalhes, visite www.wildwoodpr.com.

Para mais informações sobre elitedali, visite www.elitedali.com. Siga elitedali no twitter@elitedali
ou participe no grupo de discussão no LinkedIn, no grupo "elitedali for Niagara AX".

Sobre a CNS
Sedeada no UK, serve os mercados de forma global com um conjunto de soluções tecnológicas
abertas de controlo e poupança energética. A CNS é um "Certified Tridium Developer Partner".

Usando a plataforma tecnológica Tridium "web convergente", a CNS cria produtos e soluções
inteligentes e de padrão aberto.
Elitedali for Niagara AX® está disponível para instalação através da rede global de "Certified elitedali
Partners (CEP™)"
A CNS também fabrica o "CNS-EnOcean Niagara AX Driver" que usa as mesmas técnicas de
modelização do elitedali para soluções de controlo sem fios /sem bateria para a gestão inteligente
de edifícios, automação e sistemas de iluminação.

