Generera maximalt med leads och
fördjupa dina kundrelationer.

SKAPA UPPMÄRKSAMHET UNDER HELA ÅRET
Lägg upp er företagsprofil online (beskrivning, produkter,
nyheter & jobb)
Ansök om att få vara med i Innovations Gallery
Bjud in era kunder och prospekt
Marknadsför era produkter pappersfritt med
smartbadge-teknologi 1 LÄSARE

ÖKA ERA LEADS
Få detaljer om de besökare som läst av sin smartbadge
mot er läsare
Registrera och kategorisera leads utan problem

1 LICENS

Få aviseringar i realtid via sms när era gäster checkar in

SKAPA UPPMÄRKSAMHET UNDER HELA ÅRET

ÖKA ERA LEADS

Lägg upp er företagsprofil online (beskrivning,
produkter, nyheter & jobb)

Få detaljer om de besökare som läst av sin
smartbadge mot er läsare

My Easyfairs gör det enklare att hantera er företagsprofil
och ert produkterbjudande i mässans onlinekatalog:
• Skapa en profil som informerar folk om ert erbjudande
och som gör det lätt för dem att ta kontakt via
länkar till webb och sociala medier, samt skapa ett
kontaktformulär.
• Det finns inga gränser för hur mycket produktinformation
ni kan publicera i olika format (text, bild, video,
länkar).
• Stärk er närvaro med produktuppdateringar och
pressmeddelanden. Materialet kommer också att
publiceras på mässans nyhetssida.
• Locka till er de bästa talangerna i branschen genom att
marknadsföra jobbmöjligheter hos er.

Få en lista över de som visat intresse för er produkt/
ert företag och läst av sin smartbadge mot er läsare.
En fantastisk möjlighet att skapa nya kontakter och
förvandla prospekt till kunder!

Ansök om att få vara med i Innovations Gallery
Positionera ert företag som en innovatör! Ansök om att
få med en genombrottsprodukt i Innovations Gallery
(godkänns av en Innovations Reviewer).

Registrera och kategorisera leads utan problem
Registrera detaljer om besökare genom en snabb
scanning av deras badge med Visit Connect-appen på
er smarttelefon. Ni kan lägga till anteckningar för att
till exempel kategorisera de mest attraktiva leadsen.
Uppföljning efter mässan har aldrig varit enklare.

Få aviseringar i realtid via sms när era gäster
checkar in
Genom att få aviseringar i realtid via sms får ni veta när
era inbjudna besökare kommer till mässan. Gör er redo
att välkomna och ta emot viktiga prospekt och kunder –
det kommer att uppskattas!

Bjud in era kunder och prospekt
Bjud in gäster via de digitala kanaler ni valt (e-post,
webbplats, sociala medier, e-postsignatur eller personlig
aktiveringskod) med er personliga registreringslänk.
Ni kan ladda ner en lista över alla som har använt
länken för att registrera sig till mässan. Hör av er för
att bjuda in dem till er monter och för att följa upp
efter mässans slut. Marknadsför ert deltagande med
proffsigt marknadsföringsmaterial som är färdigt att
användas, till exempel inbjudningar, webbanners och
mässlogotyper.

Marknadsför era produkter pappersfritt med
smartbadge-teknologi
Dela information om era produkter och tjänster via
en trådlös läsare vid montern. Smartbadge-teknologin
garanterar att ni också når besökare som ni inte fått
tillfälle att prata med på plats under mässan.
Genom att besökaren håller sin smartbadge mot er
läsare får de all den information som ni angett i er
onlineprofil via e-post vid mässdagens slut.

by EASYFAIRS
www.easyfairs.com/easygo

Vill du satsa lite extra?

UPPGRADERA till
för fler funktioner
Visa er logo i listan över utställare
1 extra smart badge läsare
1 extra Visit Connect licens

