SÅDAN FÅR I
MEST MULIGT UD
AF LÆSEREN

Gør jeres besøgende til
højtkvalificerede kundeemner

Af EASYFAIRS

HVAD ER LÆSEREN?
Alle udstillere får en læser som en del af Easy Go-pakken for at
at forbedre den samlede besøgsoplevelse.
Læseren er en trådløs sensor, der er placeret ved jeres stand og
leverer de digitale produkt- og virksomhedsoplysninger, som I
har uploadet til My Easyfairs.

HVAD SKAL I GØRE?

1.	Kom til Business Point / Organiser’s
Office på opstillingsdagen for at
hente jeres badge læser, der er klar
til brug.

2.


Find
det bedste sted til at placere
læseren. Den bør være placeret et sted,
hvor det er nemt for jeres besøgende
at få adgang til læseren (meget synligt
sted hverken før højt eller for lavt, og
der kan nås uden for standen). Vi vil
meget gerne hjælpe jer!

3.	Sæt det grønne klistermærke på
væggen eller ved den skranke,
hvor I vil placere læseren.

4. Fjern belægningen fra den

klæbende del bag på læseren,
og fastgør den til det grønne
klistermærke. I er velkommen
til at bruge jeres egen
aftagelige tape.

5.	Det er ikke nødvendigt at oplade
læseren i løbet af messen.

6.	Returner læseren ved Business

Point / Organiser’s Office efter
den sidste messedag.

7.	Hvis I har GoLeads eller GoPlus,
får I oplysninger om alle dem,
der har holdt deres badge mod
jeres læser(e). I skal bare logge
ind på My Easyfairs for at
downloade listen.

	
Kun GoVisibility? De besøgende
kunne få adgang til jeres
oplysninger, når de holdt deres
badge mod jeres læser(e), men I
må opgradere til GoPlus for at få
deres oplysninger. Det kan I gøre
via My Easyfairs.

HVORDAN VIRKER DET?
Når de besøgende holder deres
badge mod læseren, får de adgang
til alle de oplysninger om jeres
virksomhed og produkter, som I har
uploadet til jeres My Easyfairs-konto.
Disse oplysninger vil blive sendt til
dem i en e-mail med en oversigt over
deres besøg efter hver dag.

DE BESØGENDE HOLDER DERES
BADGE MOD LÆSEREN.

Den grønne lampe lyser,
og læseren bipper – OK
Dataindsamlingen blev gennemført

Den grønne lampe lyser ikke – IKKE OK
Prøv igen eller kontakt Pokens
supportpersonale

HAR I OPLEVET NOGET
USÆDVANLIGT?
Kontakt Pokens supportteam
på stedet ved Business Point
/ Organiser’s Office under
opstillingsdagen og messedagene.

N.B.-læserne er lejet og forbliver Poken SA's ejendom. Der vil blive
opkrævet 500 € for hver ureturneret læser.

FORDELE FOR JER, SOM ER UDSTILLERE
	
DEL JERES VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER NEMT OG BREDT
	De besøgende kan nemt få jeres virksomheds- og produktoplysninger ved
blot at holde deres badge mod læseren. De vil modtage disse oplysninger
via e-mail. Selv de besøgende, som I ikke talte med, har måske indsamlet
oplysninger ved jeres stand.
	
REDUCER OMKOSTNINGER OG AFFALD
	Hvis I stiller nogle af jeres virksomheds- og produktoplysninger til rådighed
i digitalt format, skal I bruge færre trykte brochurer, kataloger og andre
materialer, så I sparer en del tryk- og transportomkostninger. Derudover
er de besøgende fri for at bære rundt på tunge dokumenter under messen,
så der er mindre risiko for, at de ”mister” dem.
	
GIV JERES BESØGENDE EN SPÆNDENDE OPLEVELSE
	De besøgende, der holder deres bagde mod læserne ved jeres stand, får
jeres oplysninger i digitalt format, der gør det nemt for dem at dele det
hele med kollegaer og venner via e-mail eller de sociale medier.
	
FLERE KONTAKTER OG MULIGHEDER
	I kan scanne de besøgendes badge med Visit Connect App, men I bør også
foreslå, at de holder deres badge mod læseren for at få adgang til jeres
digitale markedsføringsmateriale og virksomhedsoplysninger.
	Og med GoLeads eller GoPlus får I en liste over alle de besøgende, der har
g jort dette!
GØR OPFØLGNINGEN EFTER MESSEN NEMMERE
	Med GoLeads eller GoPlus får I en elektronisk liste over alle dem, der
indsamlede jeres oplysninger. Nu er det slut med tidskrævende import af
visitkort eller kontaktformularer.

”				

”

 Et fantastisk system til at spore og måle vores indvirkning.

”

Udstiller Futurizz Madrid, Spanien

”

Mulighed for at skabe kontakt ved selv en travl stand.

				

Udstiller Transport & Logistics Antwerp, Belgien

Af EASYFAIRS

