CARACTERÍSTICAS COMUNS A TODOS OS PACKS

IMPULSIONE O SEU
ALCANCE, VISIBILIDADE
E ROI
A EasyGo chega para substituir a
Online 365, com novas características
e possibilidades baseadas nos últimos
desenvolvimentos em marketing digital.
Constitui parte da oferta básica da Easyfairs,
mas permite diferentes alternativas
dependendo de quais forem os objetivos
da sua empresa: mais visibilidade ou mais
contactos. Ou pode ser que pretenda
atingir ambos os objectivos? Neste caso,
com o GoPlus conseguirá impulsionar a sua
visibilidade e o seu potencial para gerar novos
contactos e oportunidades de negócio, além
de incluir o destaque do seu logotipo onsite
durante o evento.
Escolha o Pack com o qual aumentar a sua
visibilidade, gerar contactos ou fazer ambas
as coisas, ao mesmo tempo que maximiza o
reconhecimento da sua marca, tanto online
como onsite.

Aceda à My Easyfairs
Consiga o acesso à plataforma online My Easyfairs, com a que
centraliza a gestão da sua participação no evento e otimize o
retorno do seu investimento.
Inclua o perfil da sua empresa online
Configure a informação da sua empresa no catálogo online,
incluindo o perfil da sua empresa em diferentes línguas ao longo
de todo o ano. Isto inclui a descrição da empresa, logotipo,
contacto, link para a página web, categorias de produto, redes
sociais e formulário de contacto para visitantes.
Inclua os seus produtos e serviços online
Publique um número ilimitado de produtos, serviços e notícias
em diferentes línguas, incluindo descrição, foto, vídeo, link e
ficheiros pdf destes.
Solicite a inclusão de um dos seus produtos na “Innovations
Gallery” (sujeito a aprovação por parte do Comité do Evento) e
posicione-se como empresa inovadora.
Difunda de forma digital o conteúdo da sua empresa durante
o evento*
Durante o evento, difunda informação da sua empresa e dos
seus produtos & serviços de forma fácil aos visitantes mediante
terminais leitores wireless localizados no seu stand. Basta tocar
o terminal leitor com a sua credencial inteligente e os visitantes
recebem via email e também na sua conta My Easyfairs toda a
informação carregada previamente na My Easyfairs. Poder-seão adquirir terminais leitores adicionais e associá-los a produtos
& serviços específicos.
Convide os atuais clientes e os potenciais
Convide os seus atuais clientes e os potenciais através do seu
link de registo pessoal, que pode ser utilizado em convites,
emails, website e nas suas próprias contas de redes sociais (como
LinkedIn, Twitter e Facebook). Poderá descarregar em qualquer
momento a lista de todos os que tenham utilizado o seu link para
pré-registar-se, contactar com eles antes do evento e fazer
acompanhamento depois.
Colocamos à sua disposição múltiplas ferramentas de marketing
(convites, web banners, logotipos do evento…) para promover a
sua participação no evento com um look profissional e pronto
para usar.
Aproveite o Networking Avançado
Entre em contacto com todos os participantes do evento
(visitantes, expositores e oradores) tendo por base interesses
comuns e associações em redes sociais.
Converse ou troque mensagens por chat, organize reuniões,
envie mensagens, obtenha sugestões de pessoas associadas e
receba conteúdo personalizado.

*O Pack inclui uma licença. Caso exponha um grande número de productos, pode ser que
pretenda contratar mais.

IMPULSIONE O PERFIL E A OFERTA DA SUA EMPRESA ANTES, DURANTE E DEPOIS DO EVENTO

Inclua o logotipo no catálogo de expositores online
Melhore a sua visibilidade online com a inclusão do logotipo
da sua empresa no catálogo online de expositores.
Destaque um dos seus produtos online
Selecione o seu produto estrela para que apareça na parte
superior do catálogo online.
Obtenha visibilidade na campanha de emails da Easyfairs
Inclua o seu produto estrela (foto ou logo e descrição) num
dos emails enviados aos nossos visitantes pré-registados na
web do evento com um link que remeta à sua empresa.

Incremente a sua visibilidade nos media e na comunidade
Gere notícias e notas de Imprensa com conteúdo de
interesse para os media e o sector através da My Easyfairs.
Estes conteúdos serão publicados na secção “Notícias” da
nossa web e poderão ser incluídos nas nossas próprias notas
e comunicações de Imprensa.
Publique ofertas de emprego
Publique vagas na sua empresa na web do evento (dentro da
sua página de empresa e dentro da nossa web numa secção
especial de seleção) e atraia o melhor talento do sector.

CRIE UM MAIOR NÚMERO DE NOVOS CONTACTOS E APROFUNDE AS SUAS RELAÇÕES COMERCIAIS

Obtenha a lista de visitantes que se interessaram pela sua
empresa
Consiga a lista de visitantes que com a sua credencial
inteligente recolheram informação da sua empresa
através do seu terminal leitor wireless e converta-os em
oportunidades reais de venda.
Capture os dados de contacto dos seus visitantes
Consiga os dados de contacto dos visitantes ao scanear
as suas credenciais com o seu Smartphone. Organize-os
por categorias e conceba o seu plano de ação utilizando as
diferentes opções da aplicação enquanto scanea.

OBTENHA NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO, VISIBILIDADE E O MÁXIMO RECONHECIMENTO DA MARCA,
TANTO ONSITE COMO ONLINE

A GoPlus é a opção mais recomendada, com a
que poderá aproveitar as vantagens e benefícios
tanto do GoVisibility como do GoLeads. É a
oportunidade de impulsionar o perfil da sua
empresa, ao longo de todo o ano, e maximizar
as suas oportunidades de negócio. Além disso, o
logotipo da sua empresa será incluído de forma
destacada online e onsite durante o evento.

Conheça em tempo real quando chegam os seus visitantes
Através de alertas em tempo real, saberá quando todos
os visitantes pré-registados através do seu link de registo
pessoal estão a aceder ao recinto.
Participe no fórum online “Ask the Expert”
O fórum “Ask the Expert” está baseado nos desafios e nas
soluções mais procuradas pelos visitantes. As perguntas dos
visitantes ser-lhe-ão remitidas para que, como especialista,
possa dar resposta a estas e propor soluções sobre
determinados temas concretos. Durante o evento poderse-á dar acompanhamento através de encontros directos.

Inclui:

Mostre o seu logo onsite

Mostre o seu logotipo onsite
Realce a sua visibilidade onsite. O seu logotipo ou anúncio
aparecerá nas zonas de trânsito do evento (como a entrada
ao recinto, a área de registo, bares/restaurantes e salas de
conferências).
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