
Pracovní sešit online

Online pracovní sešit venkovního osvětlení je 

rozsáhlým centrem vědomostí pro aplikace 

městského osvětlení, které mohou obohatit 

naše zážitky z měst.

Přečtěte si více

Trvale udržitelná města

Prohlídka „Trvale udržitelných měst“ vám 

řekne vše o trvalé udržitelnosti ve venkovním 

osvětlení pomocí námětů jako je pouliční LED 

osvětlení a bílé světlo.

Přečtěte si více

Všechny přihlášky pro rok 
2009

Kliknutím na tento odkaz si můžete 

prohlédnout video ukázku všech 20 

účastnických měst.

See all entries
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city.people.light
Pro trvale udržitelná města vhodná pro bydlení

Cena City.People.Light je každoroční 
soutěží, která je pořádána ve 
spolupráci s asociací Lighting Urban 
Community International 
Association (LUCI). Podporuje 
používání světla při rozvoji měst a 
oceňuje města či obce, které 
zlidšťují městské prostředí 
prostřednictvím světla. 

Přihlášená města 2009

Přihlášku do posledního ročníku soutěže podalo 20 měst, které byly 

posuzovány porotou sestavenou z architektů osvětlení, projektantů 

osvětlení a vedoucích pracovníků z městských zastupitelstev, kteří mají 

na starosti osvětlení.

Přečtěte si více

Krásnější města

Jelikož jsme hlavním aktérem v oblasti městského 

osvětlení, naše úloha přesahuje prostý rozvoj, výrobu 

a prodej řešení osvětlení. Aktivně se účastníme 

zkrášlování měst a jsme partnerem dalších 

profesionálů v tomto oboru při objevování a testování 

možností pro budoucnost městského osvětlení.

Přečtěte si více

Vítěz roku 2009

Vítězem mezinárodní soutěže o cenu 

City.People.Light pro rok 2009 je finské město 

Jyväskylä. Na slavnostním udílení, které se 

konalo 19. října 2009 ve městě Gwangju v Jižní 

Koreji, převzali zástupci města ocenění 

City.People.Light a také finanční odměnu v 

hodnotě 10 000 euro.

Vítězem pro rok 2009 je…

Může být vaše město 
vítězem? Stáhněte si 
brožuru a registrační 
formulář přihlášení do 
soutěže 
City.people.light

Kontaktujte nás
Jestliže chcete získat více informací o tom, jak 

vám může firma Philips pomoci vytvářet řešení 

osvětlení a změnit možnosti v realitu, 

kontaktujte nás na 

info.citybeautification@philips.com

Kontaktní formulář

Kontaktujte firmu 
Philips 0
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Přečtěte si více

Zaregistrujte se již nyní!

Kliknutím na tento odkaz si stáhněte 

brožuru a registrační formulář do 

soutěže City.People.Light pro rok 

2010.

Přečtěte si více

8 let inspirace

Od doby, kdy soutěž 

City.People.Light před osmi lety 

začala, jsme zhlédli několik 

úžasných projektů. Prohlédněte si 

přihlášky do soutěže

Zúčastněte se fóra

Chtěli byste se podělit o své 

zkušenosti nebo získat informace od 

účastníků soutěže City.People.Light? 

Klikněte zde a navštivte naše fórum.

Související projekt

První místo pro finské 
město

Iris Dijkstra, president poroty pro udílení ceny 

City.People.Li
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