Maksimer genereringen af leads,
og udbyg kunderelationerne.

BLIV BEMÆRKET HELE ÅRET
Få vist jeres virksomhedsprofil online (beskrivelse,
produkter, nyheder og job)
Ansøg om optagelse i Innovations Gallery
Inviter nuværende og potentielle kunder
Promover jeres produkter, papirløst via 		
Smart Badge-teknologi 1 LÆSER

BOOST JERES LEADS
Få oplysninger om de besøgende, der har holdt deres
Smart Badge op mod jeres læser
Indhent og kvalificer leads uden problemer

1 LICENS

Modtag sms-notifikationer i realtid, når jeres gæster
tjekker ind

BLIV BEMÆRKET HELE ÅRET

BOOST JERES LEADS

Få vist jeres virksomhedsprofil online
(beskrivelse, produkter, nyheder og job)

Få oplysninger om de besøgende, der har holdt
deres Smart Badge op mod jeres læser

My Easyfairs gør det nemmere at håndtere jeres
virksomhedsprofil og produktudbud til eventens onlinekatalog:
• Opret en virksomhedsliste, der informerer folk om
jeres udbud og gør det let for dem at kontakte jer via
links til hjemmesiden og sociale medier samt en særlig
kontaktformular.
• Der er ingen grænser for, hvor meget produktinformation
I kan offentliggøre i forskellige formater (tekst, billede,
video, links).
• Fasthold jeres tilstedeværelse med produktopdateringer
og pressemeddelelser. Disse vil også blive offentliggjort
på eventens nyhedsside.
• Tiltræk de bedste talenter i jeres branche ved at
reklamere for jobmulighederne i jeres virksomhed.

Modtag en liste over alle dem, der har vist interesse for
jeres produkter ved at holde deres Smart Badge op mod
jeres læser. En fantastisk mulighed for at komme i kontakt
med og konvertere potentielle kunder til rigtige kunder!

Ansøg om optagelse i Innovations Gallery
Positionér jeres virksomhed som innovator! Anmod om at
få optaget et banebrydende produkt i Innovations Gallery
(skal godkendes af en Innovations Reviewer).

Indhent og kvalificer leads uden problemer
Indhent oplysninger om besøgende med en hurtig
scanning af deres badge via Visit Connect-appen på din
smartphone. I kan tilføje bemærkninger, f.eks. for at
kategorisere de virkelig hotte leads. At følge op på events
har aldrig været nemmere.

Modtag sms-notifikationer i realtid, når jeres
gæster tjekker ind
Få at vide, hvornår de besøgende, I har inviteret,
ankommer til eventen: modtag sms-notifikationer i
realtid. Gør jer klar til at møde og byde vigtige potentielle
og nuværende kunder velkommen – det sætter de virkelig
pris på!

Inviter nuværende og potentielle kunder
Inviter gæster via de digitale kanaler, I har valgt
(e-mail, website, sociale medier, elektronisk signatur
eller personlig kode), ved hjælp af jeres personlige
registreringslink.
I kan downloade en liste over alle dem, der har anvendt
jeres link til at forudregistrere sig. Kontakt og inviter dem
til jeres stand, og følg op efter eventen.
Promover jeres tilstedeværelse med yderst professionelle
marketingmaterialer, der er klar til brug, herunder
invitationer, webbannere og eventlogoer.

Promover jeres produkter, papirløst via Smart
Badge-teknologi
Del nemt og bekvemt informationer om jeres produkter
og services via en trådløs læser ved jeres stand. Smart
Badge-teknologien sikrer, at I endda når ud til besøgende,
som I ikke lykkedes at interagere med under eventen.
Ved at holde deres Smart Badge op mod jeres læser får
de besøgende alle de informationer, der er angivet under
jeres online-profil, via e-mail, når deres besøg slutter.
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Vil du satse lidt ekstra?

OPGRADER til
til flere funktioner
Få vist jeres logo på udstillerlisten
1 ekstra smart badge læser
1 ekstra Visit Connect licens

