HAAL EXTRA
RENDEMENT UIT
UW BADGELEZER

Maak waardevolle leads
van uw bezoekers

By EASYFAIRS

WAT DOET UW BADGELEZER?
Om de bezoekerservaring tijdens de beurs te
verhogen, ontvangen alle exposanten één badgelezer.
Dit maakt deel uit van het EasyGo aanbod.
De draadloze sensor verzendt de product- en
bedrijfsinformatie die u heeft opgeladen in
My Easyfairs.

WAT MOET U DOEN TIJDENS DE BEURS?
1.	Haal uw gebruiksklare badgelezer
tijdens de opbouwdag op aan het
Business Point.

2.


Plaats
de badgelezer in het
gezichtsveld van uw bezoeker,
goed bereikbaar en op de juiste
hoogte om gemakkelijk te scannen.
Advies nodig? We staan voor
u klaar!

3.	Breng de groene sticker aan op de
plaats waar u uw badgelezer wilt.

4. Verwijder de strip op uw badgelezer
en plaats hem meteen op de
groene sticker. U mag ook uw
eigen verwijderbare hechtmiddel
gebruiken.

5.	De batterijen van de badgelezer
gaan een hele beurs mee.

6.	Breng de badgelezer terug

naar het Business Point om uw
bezoekersdata na het event per
e-mail te ontvangen.

N.B. De badgelezer die u huurt, blijft eigendom van Poken NV. Niet
teruggebrachte badgelezers worden in rekening gebracht t.w.v. €500.

HOE WERKT HET?
Door hun badge eenvoudig te
scannen met uw badgelezer
ontvangen uw bezoekers uw producten bedrijfsinformatie die u heeft
opgeladen via My Easyfairs op het
einde van de dag via e-mail.
U ontvangt alle data van bezoekers
die uw badgelezer hebben gescand
per e-mail na het event.

DE BEZOEKER SCANT DE BADGELEZER MET ZIJN BADGE

Het groene licht gaat aan - OK
De data werd succesvol bewaard

Het groene licht gaat niet aan - NIET OK
Probeer het nog eens of contacteer
het Poken Support team

MERKT U IETS ONGEWOONS OP?
Contacteer het Poken Support team:
zij zijn bereikbaar aan het Business Point
tijdens de volledige beursperiode.

UW VOORDELEN ALS EXPOSANT
	
VERSPREID EENVOUDIG UW BEDRIJFSINFORMATIE
	Door simpelweg hun badge te scannen ontvangen ook bezoekers die
u niet hebt gesproken uw product- en bedrijfsinformatie via e-mail.
	
REDUCEER KOSTEN EN VERSPILLING
	Dankzij digitale bedrijfsinformatie bespaart u op brochures, catalogi
en printmateriaal. Dus minder (transport)kosten en minder kans dat
uw bezoekers uw materiaal onderweg ‘verliezen’.
	
STIMULEER DE BEZOEKERSERVARING
	Bezoekers die hun badge scannen, ontvangen uw informatie digitaal.
Superhandig om die gegevens meteen te delen met hun collega’s en
kennissen via e-mail of sociale media.
	
MEER CONTACTEN EN MOGELIJKHEDEN
	Combineer het gebruik van uw badgelezer met de Visit Connect App en scan
ook de badges van uw bezoekers. Vraag hen om uw informatie te verzamelen
door met hun badge uw badgelezer te scannen. Achteraf ontvangt u een lijst
van uw gescande bezoekers.
VEREENVOUDIG UW OPVOLGING NA DE BEURS
	U ontvangt per e-mail alle data van bezoekers die uw badgelezer
hebben gescand. Klaar met het tijdrovende ingeven van visitekaartjes
of contactformulieren.
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”

 Zeer toegankelijk voor bezoekers & eenvoudig in gebruik.

Exposant, Transport & Logistics Antwerpen, België

”

 Geweldig systeem om onze impact te meten.

Exposant, Futurizz Madrid, Spanje

”

 De mogelijkheid om extra contacten te leggen, zelfs als het druk is op de stand.

Exposant, Transport & Logistics Antwerpen, België
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