Få enda flere nye leads og styrk
kunderelasjonene.

BLI LAGT MERKE TIL HELE ÅRET
Vis bedriftens profil på nettet (beskrivelse, produkter,
nyheter & ledige stillinger)
Søk om å komme med i Innovations Gallery
Inviter kunder og prospekter
Markedsfør bedriftens produkter digitalt ved hjelp av
smartbadge-teknologi 1 LESER

GENERER FLERE LEADS
Få informasjon om besøkende som har holdt smartbadgen
sin mot leseren
Registrer og sorter leads

1 LISENS

Få sanntidsvarsler via SMS når besøkende ankommer
messen

BLI LAGT MERKE TIL HELE ÅRET

GENERER FLERE LEADS

Vis bedriftens profil på nettet (beskrivelse,
produkter, nyheter & ledige stillinger)

Få informasjon om besøkende som har holdt
smartbadgen sin mot leseren

My Easyfairs forenkler administreringen av bedriftens
profil og produkttilbud i nettkatalogen:
• Lag en oppføring som presenterer bedriftens tilbud og
gjør det lett for folk å ta kontakt via nettet eller sosiale
media, i tillegg til et eget kontaktskjema.
• Publiser et ubegrenset antall produkter og tjenester i
forskjellige formater (tekst, bilde, video, lenker osv.).
• Vekk interesse og øk tilstedeværelsen med
produktoppdateringer og pressemeldinger. Disse vil også
bli publisert på messens nyhetsside.
• Tiltrekk dere topptalenter i bransjen ved å legge ut
ledige stillinger i bedriften.

Få en liste over alle som har vist interesse for produktet
deres ved å holde smartbadgen sin mot leseren på
standen. En fantastisk mulighet til å få kontakt og gjøre
prospekter om til kunder!

Søk om å komme med i Innovations Gallery
Posisjoner bedriften som innovatør! Søk om å få med
ett nyskapende produkt i Innovations Gallery (krever
godkjenning fra Innovations Reviewer).

Inviter kunder og prospekter
Inviter gjester via en personlig registreringslenke i
foretrukne digitale kanaler (e-post, nettsted, sosiale
media, elektronisk signatur eller personlig kampanjekode).
Dere kan laste ned en liste over alle som har brukt lenken
til å forhåndsregistrere seg. Ta kontakt og inviter dem til
standen deres og følg dem opp etter messen.
Promoter bedriftens messedeltakelse med profesjonelt,
bruksklart
markedsføringsmateriell,
blant
annet
invitasjoner, nettbannere og messelogoer.

Markedsfør bedriftens produkter digitalt ved
hjelp av smartbadge-teknologi
Del informasjon om bedriftens produkter og tjenester
på en enkel måte via en trådløs leser som plasseres på
standen. Med smartbadge-teknologi når dere også de
besøkende som dere ikke fikk anledning til å møte i løpet
av messen.
Når de besøkende holder smartbadgen sin mot leseren,
får de en e-post på slutten av dagen med all informasjon
bedriften har lagt ut på sin nettprofil.

by EASYFAIRS
www.easyfairs.com/easygo

Registrer og sorter leads
Registrer informasjon om besøkende ved å skanne
smartbadgene deres i Visit Connect-appen på
smarttelefonen. Her kan dere legge inn merknader,
f.eks. for å kategorisere de mest aktuelle leadsene.
Oppfølging etter messen har aldri vært enklere.

Få sanntidsvarsler via SMS når besøkende
ankommer messen
Finn ut når besøkende dere har invitert ankommer
messen: bli varslet via SMS i sanntid. Vær klare til å hilse
på viktige prospekter og kunder – det setter de stor pris
på!

Vil du satse litt ekstra?

OPPGRADER til
for flere funksjoner
Vis bedriftens logo i listen over utstillere på nettet
1 ekstra smart badge leser
1 ekstra Visit Connect lisens

