
 

Persbericht 
 
 
7 december 2018 
 

SIGNIFY BELGIUM WINT BELANGRIJKE INNOVATIONS AWARD VAN SPIE BELGIUM 
 
Specialist in geconnecteerde verlichting kroont zich met Interact Office in de categorie Disruptive 
Innovation 

 
Brussel, België - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in 
verlichting en voorheen bekend als Philips Lighting, mocht op 6 
december 2018 de award voor disruptieve innovatie in ontvangst 
nemen van SPIE Belgium, specialist in multitechnische diensten.  
Signify ontving de award voor de innovatie Interact Office.  
 
Challenge Innovation voor leveranciers  
Het was voor de tweede keer dat SPIE Belgium deze award uitreikte in 
het kader van zijn Challenge Innovation voor leveranciers. SPIE wil zijn 
leveranciers via deze uitdaging aansporen om innoverende 
beslissingen te nemen op het vlak van productontwikkeling, 
dienstverlening of bedrijfsorganisatie. SPIE Belgium ontving tientallen 
projecten en beoordeelde ze allemaal zorgvuldig. Signify sleepte met 
zijn IoT-oplossing Interact Office de award voor disruptieve innovatie 

in de wacht. Deze award beloont geen loutere productverbetering, maar wel een innovatie die een 
nieuwe behoefte en zo een nieuwe markt creëert. 

 “Interact is een door Signify gecreëerd Internet of Things-platform met toepassingen in heel wat 
domeinen,” zegt Ivo De Gucht, Sales Director Trade bij Signify Belgium. “Interact Office is innovatief 
omdat nu dankzij geconnecteerd licht op snelle en gemakkelijke wijze 
van elke ruimte een intelligente werkplek kan gemaakt worden: 
kantoorgebouwen, bedrijven, scholen... kunnen voortaan zelf 
lichtprogramma’s installeren en hun energieverbruik optimaliseren. 
Dankzij Interact Office kan de communicatie nu ook draadloos gemaakt worden en daarom is deze 
innovatie uiterst geschikt voor nieuwbouw én renovatie.”  
 
"We zijn zeer vereerd met de respons van onze leveranciers, waaronder Signify op deze Innovation 
Challenge. Signify slaagt erin om conventionele producten zoals licht te koppelen aan het internet en de 
cloud. Ik ben aangenaam verrast om te zien hoe een toonaangevend bedrijf als Signify een nieuwe weg 
inslaat door out-of-the box na te denken over energie- en kostenbesparing én ook werkcomfort,” zegt 
Erwin De Bock, Director Strategy, Development & Purchase bij SPIE. 

Signify werd de nieuwe bedrijfsnaam van Philips Lighting op 16 mei 2018. De juridische naam van Signify 
zal worden aangepast in de loop van begin 2019.  

https://www.interact-lighting.com/global


 
 
--- EINDE BERICHT --- 

Neem voor meer informatie contact op met: 
 
Signify Communicatie België 
Roel Dekoninck 
Tel: +32 477 25 23 56 
E-mail: roel.dekoninck@signify.com 

Over SPIE Belgium  
Als filiaal van de groep SPIE, onafhankelijk Europees leider op het gebied van multitechnische diensten, 
biedt SPIE Belgium een gediversifieerd aanbod en een klantgerichte service aan z’n klanten in de 
industrie, de tertiaire sector en de openbare infrastructuur. SPIE Belgium stelt meer dan 1.500 mensen 
tewerk in 17 vestigingen in België en 1 in Luxemburg. Het bedrijf integreert oplossingen en diensten op 
het gebied van elektrotechniek, mechanica, klimaatbeheersing, energie en communicatienetwerken. 
Met bijna 550 vestigingen in 35 landen en meer dan 38.000 medewerkers heeft de groep SPIE in 2014 
een geconsolideerde productie van €5,22 miljard en een geconsolideerd EBITA van €334 miljoen 
gerealiseerd. Het segment “North-Western Europe”, dat 8.900 medewerkers telt die opereren vanuit 
meer dan 90 sites, realiseerde in 2014 een productie van €1,21 miljard. 

Over Signify 
Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldmarktleider in verlichting voor professionals en consumenten en 
verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected verlichtingssystemen 
en data-enabled diensten bieden een toegevoegde waarde voor bedrijven en veranderen het leven in 
woningen, gebouwen en openbare ruimten. In 2017 realiseerden we een omzet van EUR 7,0 miljard met 
ongeveer 30.000 medewerkers en aanwezigheid in meer dan 70 landen. We ontsluiten het buitengewone 
potentieel van licht met slimme verlichtingsoplossingen die de kwaliteit van het leven van mensen 
verbeteren en door te werken aan een duurzame toekomst. We zijn twee jaar op rij vermeld als Industry 
Leader in de Dow Jones Sustainability Index. Nieuws over Signify is te vinden in de Newsroom, op Twitter, 
LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations . 
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