BOOST UW BEREIK,
ZICHTBAARHEID EN ROI
EasyGo vervangt Online365 en biedt
nieuwe features, gebaseerd op de meest
recente ontwikkelingen binnen de digitale
marketingtechnologie. Het maakt deel uit
van het standaardaanbod van Easyfairs, maar
wij geven u de keuze, afhankelijk van uw
doelstellingen: een betere zichtbaarheid of
meer leads. Of misschien wilt u wel beide?
In dat geval raden we een upgrade naar
GoPlus aan om uw zichtbaarheid te
verbeteren en om meer leads te verzamelen,
samen met een prominente weergave van
uw logo tijdens het evenement.
Selecteer uw gewenste pakket om uw
zichtbaarheid te verbeteren of om nieuwe
contacten te genereren. Of kies beide, terwijl
u tegelijk maximale merkbekendheid verkrijgt,
zowel online als tijdens het evenement.

GEMEENSCHAPPELIJKE FEATURES IN ALLE PAKKETTEN

Krijg toegang tot My Easyfairs
U krijgt eenvoudig toegang tot het online platform My Easyfairs,
waar u uw deelname online kunt beheren.
Publiceer uw bedrijfsprofiel online
Creëer uw eigen pagina op de website van het evenement,
met een beschrijving van uw onderneming, logo, bedrijfscontactgegevens, een link naar uw website, productcategorieën,
sociale media en een contactformulier voor bezoekers.
Zet uw producten en diensten online in de kijker
Publiceer een onbeperkt aantal producten, diensten en nieuws
met een beschrijving, foto, video, link naar uw website en PDF’s.
Laat een baanbrekend product opnemen in de Innovation
Gallery en profileer uw onderneming als innovatief.
Verspreid uw informatie digitaal tijdens het evenement*
Verspreid uw informatie over uw bedrijf, producten en diensten
maximaal onder de bezoekers via de draadloze reader(s) op uw
stand. Bezoekers die de reader met hun Smart Badge aanraken,
ontvangen alle informatie die u op My Easyfairs publiceert via
e-mail en in hun My Easyfairs-account. U kunt bijkomende
readers huren en koppelen aan specifieke producten en
diensten.
Nodig uw klanten en prospecten uit
Nodig uw klanten en prospecten uit via een gepersonaliseerde
registratielink die u kunt verwerken in uw uitnodigingen, e-mails,
website en sociale media. U kunt op elk ogenblik een lijst
downloaden met de personen die uw link gebruikt hebben om
zich vooraf te registreren. Neem voor het evenement contact
met hen op of verzorg nadien de opvolging.
Profiteer van geavanceerde netwerkmogelijkheden
Leg contact met alle relevante deelnemers van het
evenement (bezoekers, exposanten, sprekers) op basis van
gemeenschappelijke belangen en connecties op sociale media.
Chat, organiseer meetings, stuur berichten, krijg suggesties
voor connecties en ontvang gepersonaliseerde inhoud.
* In het aanbod is één reader inbegrepen. Als u meerdere producten exposeert, kan het
interessant zijn om extra reader(s) bij te bestellen aan € 150/extra reader.

VESTIG DE AANDACHT OP UW BEDRIJF EN UW AANBOD VOOR, TIJDENS EN NA HET EVENEMENT

Publiceer uw logo in de online exposantenlijst
Vergroot uw online zichtbaarheid. Uw logo verschijnt in de
online exposantenlijst.
Plaats uw product online in de schijnwerpers
Selecteer een topproduct dat bovenaan verschijnt in de
online exposantenlijst.
Uw product in de Easyfairs e-mailcampagne
Laat uw topproduct vermelden in een van onze voorafgaande
e-mails met aanklikbare link naar uw bedrijfspagina op de
website van het evenement.

Vergroot uw zichtbaarheid in de media en uw community
Verspreid nieuws en persberichten via My Easyfairs om uw
laatste nieuwigheden met de community te delen en om
mediabelangstelling aan te wakkeren. Uw nieuws wordt
op de “nieuws”-pagina van het evenement gepubliceerd,
opgenomen in persberichten en gebruikt om persvragen te
beantwoorden.
Publiceer vacatures
Adverteer uw openstaande vacatures in uw bedrijf op de
website van het evenement (op uw bedrijfspagina en op de
speciale vacaturepagina). Een zeer doelgerichte manier om
toptalenten uit uw sector aan te trekken.

VERZAMEL NOG MEER NIEUWE CONTACTEN EN VERDIEP UW KLANTENRELATIES

Ontvang een lijst van bezoekers die uw informatie opvroegen
Ontvang een lijst met alle bezoekers die uw informatie
opvroegen door uw draadloze reader met hun Smart Badge
aan te raken. Maak van deze bezoekers erg waardevolle leads.

Ontvang realtime meldingen wanneer uw bezoekers aankomen
Ontvang realtime meldingen op uw eigen smartphone wanneer
de bezoekers, die zich vooraf via uw persoonlijke registratielink
registreerden, op het evenement aankomen.

Verzamel tijdens het evenement de contactgegevens van
uw bezoekers
Verzamel bezoekersgegevens door hun badges met uw
smartphone te scannen. Categoriseer uw prospecten en plan
uw follow-up acties met de mobiele applicatie.

Neem deel aan het online forum “Ask the Expert”
Het “Ask the Expert”-forum verzamelt uitdagingen van
bezoekers waarvoor ze een oplossing zoeken. U wordt
beschouwd als een expert die de vragen die bezoekers rond
bepaalde thema’s hebben, kan beantwoorden en waarvoor u
uw oplossingen kunt aanprijzen. Volg dit contact op met een
persoonlijke ontmoeting tijdens het evenement.

VERZAMEL LEADS, ZICHTBAARHEID EN MAXIMALE
MERKBEKENDHEID – ZOWEL ONLINE ALS TIJDENS HET
EVENEMENT

We raden u een upgrade naar GoPlus aan. Met
GoPlus geniet u van alle features en voordelen van
zowel GoVisibility als GoLeads: de ideale kans om
het hele jaar door de aandacht op uw onderneming
te vestigen en om uw zakelijke opportuniteiten te
maximaliseren, mét zichtbaarheid van uw logo
zowel online als tijdens het evenement.
Uw logo zichtbaar tijdens het evenement
Vergroot uw zichtbaarheid tijdens het evenement. Uw logo
wordt weergegeven op drukbezochte plaatsen zoals de
ingang, de registratiezone en restaurants/bars.

omvat:

Uw logo zichtbaar
tijdens het evenement
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