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Legrand Group Belgium sponsort EuroSkills
Legrand, specialist in elektrische en digitale voorzieningen voor gebouwen, is op de
komende Euroskills 2012 één van de sponsors. Het Europees kampioenschap voor
manuele, technische en technologische beroepen is dit jaar aan zijn derde editie
toe. Afspraak van 4 tot 6 oktober op het legendarische circuit van SpaFrancorchamps.
Gedurende 3 dagen meten meer dan 450 Europese deelnemers jonger dan 25, hun
krachten in meer dan 40 beroepen. Er worden meer dan 40.000 toeschouwers verwacht.
Legrand Group Belgium is hoofdsponsor voor het onderdeel ‘Le métier de l’électricité’ en
schenkt een high tech domotica-installatie.
De ondersteuning van deze organisatie ligt in het verlengde van eerdere engagementen
op dit vlak. Zo was de internationale Legrand Group eerder al hoofdsponsor van
Worldskills in Canada en trad Legrand Group Belgium op het Belgisch kampioenschap al
op als maecenas van Belgisch kandidaat Pierre-Olivier Van Isacker uit Courcelles. De
nationale wedstrijd is een organisatie van het FOREM.
Het evenement dat manuele, technische en technologische beroepen wil promoten, is een
interessant ‘podium’ voor Legrand. Ook op de beurs die er tegelijkertijd plaatsvindt, heeft
Legrand een stand waar de producten uit het My Home-assortiment worden getoond.
Voor meer informatie:
Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat 9
831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be
Website: www.legrand.be

Legrand Group Belgium, met zetel in Diegem, is een merk van de Franse Legrand Group. Legrand is de
specialist op wereldvlak in elektrische en digitale woninginfrastructuren. Legrand levert al meer dan 60 jaar
geïntegreerde oplossingen voor het beheer van woningfuncties zoals verlichting, verwarming, energie,
netwerken en toegangscontrole. Legrand Group Belgium vertegenwoordigt de merken Legrand en BTicino
op de Belgische markt en is hiermee de specialist inzake elektrisch installatiemateriaal voor laagspanning.
Legrand en BTicino beschikken over een uitgebreid gamma innoverende producten voor de woningbouw
(schakelaars, domotica, distributie en beveiliging), de tertiaire sector (scholen, ziekenhuizen, kantoren,
hotels, …) evenals de industrie.
De Legrand Group ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt eenvoudige en innovatieve elektrische en digitale
systemen voor een eenvoudigere communicatie, een verhoogde veiligheid en beveiliging en een verbeterd
comfort in gebouwen. De catalogus bevat meer dan 190.000 items in ongeveer 100 productfamilies. De
groep telt ruim 33.000 medewerkers, is rechtstreeks aanwezig in meer dan 70 landen en verkoopt zijn
producten in ruim 180 landen. In 2011 realiseerde Legrand Group een omzet van 4,2 miljard euro.

