Ferramentas de Marketing
A equipa de marketing & relações públicas da Empack & Logistics Porto dá-lhe as boas vindas
como expositor.
Agora terá a oportunidade de tirar o máximo partido da sua participação no evento e obter
todo o rendimento do seu investimento, utilizando as ferramentas que pomos à sua
disposição.

Ferramentas incluídas na sua participação:
ONLINE


Banners
Oferecemos-lhe vários banners para que os possa descarregar e inclui-los na
assinatura dos seus e-mails. Poderá editá-los ou pedir-nos um personalizado que
inclua o número do seu stand (somente mediante pedido).



Link de registo personalizado
Utilize a sua URL ou um link pessoal para fazer o seguimento de quem se regista para
visitar o seu stand no evento. Poderá incluir o link na assinatura dos seus emails,
vinculá-lo aos banners, comparti-lo nas suas redes sociais ou enviá-lo diretamente aos
seus contactos. Poderá criar o número de links que desejar e fazer o seguimento
destes através da sua conta My easyfairs.



A sua conta My Easyfairs
Promova os seus produtos e a informação da sua empresa junto dos visitantes, através
do site do evento, dentro da sua conta My Easyfairs. Tenha em conta que é importante
que o seu perfil esteja o mais completo possível, para que os visitantes, que consultem
o catálogo de expositores do site, tenham toda a informação sobre a sua empresa.
Utilize este link para aceder à sua conta: http://www.easyfairs.com/my/



Convites digitais
Enviar-lhe-emos um convite digital personalizado com um código ilimitado para que o
reenvie por e-mail a todos os seus contactos e clientes que queira que visitem o
certame.



HTML personalizado
Podemos criar facilmente um email com formato HTML para que promova a sua
participação no evento através da sua plataforma de emailing. Somente terá que
vincular os botões de registo aos seus links personalizados.



Redes Sociais
Além da informação divulgada na sua conta My Easyfairs, pode enviar-nos notícias,
notas de imprensa ou o seu dossier, para que partilhemos no nosso blog “Comunidade
Easyfairs” e nas nossas redes sociais.

CONVITES IMPRESSOS
Enviar-lhe-emos 100 convites impressos para que os possa mandar aos seus contactos e
clientes mais importantes e convidá-los a visitar o seu stand na feira. Cada convite terá um
código de registo, permitindo assim ver na sua conta My easyfairs quem se vai registando (com
ditos códigos).
Damos-lhe a opção de enviar 100 convites extra, desde a Easyfairs, com o seu nome, mediante
pedido, sem nenhum custo adicional. Precisaremos que nos facilite os dados (com formato
excel) para realizar o envio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nome
Apelidos
Nome da empresa
Morada linha 1
Morada linha 2
Morada Linha 3
Cidade
Código postal
País

Os envios começam a realizar-se no mês de julho.

Por favor tenha em conta que estas ferramentas estarão disponíveis a partir de 1 de junho.
Enviar-lhe-emos um e-mail com informação relevante sobre a sua participação no evento.
Se precisar de mais informação ou tiver dúvidas sobre a sua participação no evento envie-nos,
por favor, um e-mail para:
mariana.castell@easyfairs.com
Eva.sanchez@easyfairs.com

