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Maksimaalinen näkyvyys tapahtumassa

ENEMMÄN LIIDEJÄ YRITYKSELLE
Yhteystiedot vierailijoilta, jotka koskettivat
lukijaa Smart Badgella

KYVYYTTÄ YRITYKSELLE VUODEN YMPÄRI
Yritysprofiili näkyvillä verkossa
tuotteet, uutiset ja työpaikat)

(kuvaus,

My Easyfairs sujuvoittaa yritysprofiilin ja tuotetarjonnan
hallintaa tapahtuman verkkoluettelossa:
• Yritykselle voi luoda esittelysivun, jonka kautta
asiakkaat voivat ottaa yhteyttä verkossa ja sosiaalisessa
mediassa tai yhteydenottolomakkeen kautta.
• Tuotetietoa voi julkaista rajattoman määrän missä
tahansa muodossa (teksti, kuva, video, linkit).
• Yrityksen ilme pysyy ajantasaisena tuotepäivitysten
ja lehdistötiedotteiden avulla, jotka julkaistaan myös
tapahtuman uutissivulla.
• Yritys
voi
lisätä
työpaikkailmoituksia
alan
huipputekijöiden houkuttelemiseksi riveihinsä.

Paikka innovaatiogalleriassa
Asemoikaa
yrityksenne
innovaattoriksi!
Yritys
voi
hakea
yhdelle
mullistavalle
tuotteelle
pääsyä
innovaatiogalleriaan
(hakemus
vaatii
innovaatiovastaavan käsittelyn).

Asiakkaiden ja prospektien kutsuminen
Voitte kutsua vieraita haluamanne digitaalisen kanavan
kautta (sähköposti, verkkosivusto, sosiaalinen media,
sähköinen allekirjoitus tai personoitu koodi) yksilöllisen
ilmoittautumislinkin avulla. Ilmoittautumislinkin kautta
ilmoittautuneista vierailijoista voidaan ladata luettelo.
Näin vierailijoille voi lähettää pyynnön käydä yrityksen
osastolla ja heihin voi pitää yhteyttä tapahtuman
jälkeen. Valmiit ja tasokkaat markkinointimateriaalit,
kuten kutsut, verkkobannerit ja tapahtumalogot,
auttavat yritystä mainostamaan osallistumistaan
ammattimaisesti.

Smart Badge -teknologia mainostaa tuotteita
paperittomasti
Osastolla olevan langattoman lukijan avulla yrityksen on
helppo jakaa tietoa tuotteistaan ja palveluistaan. Smart
Badge -teknologia varmistaa, että tavoitatte myös ne
vierailijat, joille ette ehtineet puhua itse tapahtuman
aikana. Vierailijat voivat koskettaa lukijaa Smart
Badgellaan ja saada kaikki yrityksen verkkoprofiilin
sisältämät tiedot sähköpostitse tapahtuman päätteeksi.
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Yritys saa luettelon kaikista vierailijoista, jotka
osoittivat kiinnostusta tuotteita kohtaan näyttämällä
Smart Badgensa lukijalle. Mahtava tilaisuus ottaa
yhteyttä ja muuttaa prospektit asiakkaiksi!

Liidejä helposti ja laadukkaasti
Voitte kerätä vierailijoiden yhteystiedot skannaamalla
heidän Smart Badgensa nopeasti Visit Connect
-mobiilisovelluksella. Sovellukseen voi lisätä muistiinpanoja
esimerkiksi kuumien liidien ryhmittelemiseksi. Tapahtuman
jälkeinen asiakasseuranta ei ole koskaan ollut näin helppoa.

Reaaliaikaiset tekstiviesti-ilmoitukset
vierailijoiden saapumisesta
Yrityksenne edustajat saavat tiedon kutsuttujen
vierailijoiden saapumisesta tapahtumaan reaaliaikaisilla
tekstiviesti-ilmoituksilla. Näin tärkeitä prospekteja ja
asiakkaita on helppo olla vastassa – he arvostavat sitä!

PREMIUM-NÄKYVYYTTÄ VERKOSSA
Yrityksen logo yrityskumppaniluetteloon
Nyt brändin näkyvyyttä on helppo lisätä siellä,
missä sillä on suurin teho. Yrityksen logo tulee
yrityskumppaniluetteloon verkossa.

EROTTUVUUTTA VERKOSSA JA
TAPAHTUMASSA
Enemmän näkyvyyttä verkossa vierailijoiden
ilmoittautuessa
Tehkää lähtemätön ja tehokas visuaalinen vaikutus:
ilmoittautuneet vierailijat näkevät yrityksen logon
eri kosketuspisteissä ilmoittautumisprosessin aikana
esimerkiksi vahvistussivulla, vahvistusviestissä ja
pääsylipussa. Tämä mahdollisuus on saatavilla vain
rajoitetulle yrityskumppanimäärälle.

Maksimaalinen näkyvyys tapahtumassa
Näkykää siellä, missä sillä on merkitystä. Saatte
yrityksen logon tai mainoksen näytöille, jotka
sijaitsevat
vilkkaimmilla
kulkureiteillä.
Lisäksi
tarjoamme lisänäkyvyyttä, kuten puhujavuoroja,
baarisponsorointeja, julisteita, esitteitä tai näytteiden
jakamista keskeisillä tapahtuma-alueilla. Tapahtumatiimi
antaa mielellään lisätietoja! Tämä tarjous on saatavilla
vain rajoitetulle yrityskumppanimäärälle.

