Bedrijven. Merken. Exporteurs. Elektrotechniek

LED-effect
LED-Effect, opgericht in 2010, is een fabrikant van energiezuinige light-emitting
diodeverlichting en is een van de vijf leiders van Rusland in zijn industrie.
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LED-effect
LED-Effect, opgericht in 2010, is een fabrikant van
energiezuinige light-emitting diodeverlichting en is
een van de vijf leiders van Rusland in zijn industrie.
De hightech productie van het bedrijf is gericht op de productie van
moderne verlichtingsproducten, waarvan het gebruik een
comfortabele verlichtingsomgeving creëert en energie bespaart.

Producten

LED-Effect produceert energie-efficiënte lichtdiodelampen voor
gebruik op verschillende locaties: scholen, fabrieken, medische
instellingen, winkels, banken, woningen en gemeentelijke
voorzieningen, industriële voorzieningen, benzinestations,
luchthavens, treinstations, busstations, stadions, sportscholen,
restaurants en cafés, maar ook in de kwaliteit van de architectonische
verlichting.Sinds kort is de fabriek van het bedrijf gedeeltelijk
geheroriënteerd op de productie van light-emitting diode
verlichtingsarmaturen met ingebouwde ultraviolette recirculatoren en
klassieke modellen van ultraviolette recirculatoren. De producten die
het bedrijf produceert worden regelmatig getest in erkende
laboratoria en voldoen aan de strengste moderne eisen voor
verlichtingsapparatuur.

Slimme verlichting

Een van de belangrijkste richtingen van LED-Effect bedrijf in de nabije
toekomst - energie service projecten met wijdverbreide gebruik van
slimme verlichting in steden. Een dergelijke stedelijke omgeving zal
volgens het management van het bedrijf het leven van mensen echt
comfortabel maken zonder verlies van energie.
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Foto: Verlichtingsproject voor SCANIA Service Station

Foto: Verlichtingsproject voor het kantoor van Vipservice bedrijf, Moskou

Partners
In 2017 kreeg LED-Effect de status van een Russische fabrikant en de
certificering van zijn producten in het Register van Goede Exporteurs,
en werd het geregistreerd in het register van het ministerie van
Industrie en Handel van de Russische Federatie. Op dit moment heeft
LED-Effect 868 distributeurs in heel Rusland en 32 buiten Rusland.
LED-Effect werkt samen met toonaangevende Russische bedrijven en
voert de export uit naar de voormalige landen van het Gemenebest
van Onafhankelijke Staten, in de buurt en ver daarbuiten: Gazprom,
VimpelCom, MTS, Mosenergosbyt, Mosvodostok, Babayevsky, Rot
Front, Krasny Oktyabr, Transneft, United Company RUSAL, Rosneft,
VTB 24, Exhibition of Achievements of National Economy, Beloyarsk
NPP, X5 Retail Group, Leroy Merlin, Magnit, Dixy, M.video, Vostochny
Cosmodrome en vele anderen.
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Een van de vijf leiders van
Rusland in zijn industrie
voor 10 jaar

Produceert 3550 wijzigingen
van vervaardigde producten

Het productiegebied van 5 000
vierkante meter

Het maximale volume aan afgewerkte producten per maand
over

75 000

armaturen

Alle verzoeken van klanten in overweging nemen
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Prijzen
Het bedrijf LED-Effect is meer dan eens winnaar geworden van
verschillende industrieprijzen. Zo won het bedrijf in 2018 het eerste
seizoen van de Euraziatische Award voor verlichting en
elektrotechniek Golden Photon in de categorie Product van het jaar.
Spotlight en in de jaarlijkse open internationale wedstrijd Electrosite
of the Year 2018 - voor elektriciteits-, verlichtings-, kabel- en
energiebedrijven.

Vervaardiging
Op dit moment produceert het bedrijf 3550 modificaties van
gefabriceerde producten. De productie van het LED-Effect bedrijf
wordt gekenmerkt door een hoge mate van mobiliteit en
aanpassingsvermogen aan de behoeften van haar klanten, waardoor
het mogelijk is om op zo kort mogelijke termijn unieke nietseriematige producten te ontwikkelen en te produceren die voldoen
aan de meest strenge eisen.

Inwoner van Mosgormash

LED-Effect is sinds 2015 een ankerplaats van Mosgormash Technopark

Technopark

in Moskou. De synergie met andere bewoners van het technopark
maakt het mogelijk om de voorwaarden te optimaliseren en de
productiekosten te verlagen.
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Contacten

Rusland, Moskou, 3, Kasjirski proezd, Gebouw 2
+7 495 545-46-05
info@ledef.ru
ledeffect
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Het Made in Russia project is een digitaal handels- en mediaplatform. Het omvat het Made in Russia business information agency in 12
talen, evenals een digitaal handelshuis dat goederen en diensten in het buitenland verkoopt en promoot. De op het platform
geregistreerde bedrijven krijgen het recht om het Made in Russia projectlogo te gebruiken, toegang tot het loyaliteitsprogramma,
diensten en faciliteiten.
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