
EasyGo är ett tjänstepaket baserat på den senaste utvecklingen inom digital marknadsföringsteknologi. Det är en del av Easyfairs 
standardutbud men ni kan välja det av de tre paket som passar bäst för era mål. 

Nå ut till max och optimera er exponering och ROI

FÅ UPPMÄRKSAMHET ÅRET RUNT
	 Visa	er	företagsprofil	på	webben	(beskrivning,	
produkter,	nyheter	och	karriärmöjligheter)

 Ansök om en plats i innovationsgalleriet 
2 INNOVATIONER

	 Bjud	in	kunder	och	potentiella	kunder,	enkelt	och	
effektivt

 Marknadsför era produkter pappersfritt med Smart 
Badge-teknik 2 LÄSARE

MAXIMERA ERA LEADS
 Få detaljer om besökare som rört vid er läsare med 
sin Smart Badge

	 Samla	in	och	kvalificera	leads	enkelt	
OBEGRÄNSADE LICENSER

	 Få	sms	i	realtid	när	era	gäster	checkar	in	

FÅ PREMIUMEXPONERING AV VARUMÄRKET 
PÅ WEBBEN

 Visa er logotyp på utställarlistan

	 Stärk	företagsprofilen	med	en	video	header

Maximera era leads och förbättra er 
synlighet på webben.
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Maximera era leads och fördjupa 
kundrelationerna.
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Maximera era leads och er 
varumärkesexponering, både på 

eventet och på webben.



 MAXIMERA ERA LEADS

Få detaljer om besökare som rört vid er läsare med sin Smart Badge

Få en lista på alla som visat intresse för er produkt genom att röra vid er läsare med sin Smart 
Badge.	En	fantastisk	möjlighet	att	komma	i	kontakt	och	göra	potentiella	kunder	till	kunder!	

Samla in och kvalificera leads enkelt

Samla in detaljer om besökarna med en snabbskanning av deras Smart Badge genom att använda 
Visit	Connect-webbapplikationen	på	din	smartphone.	Ni	kan	lägga	till	anteckningar	för	att	t.ex.	
kategorisera	dem	som	verkligt	heta	leads.	Uppföljning	efter	eventet	har	aldrig	varit	enklare.	Det	
finns	inga	begränsningar	för	hur	många	i	ert	team	som	kan	använda	appen.

Få sms i realtid när era gäster checkar in 

Ta reda på när era inbjudna gäster kommer till eventet: Få sms-notiser i realtid. Förbered 
dig	 för	att	möta	och	hälsa	 kunder	och	viktiga	potentiella	 kunder	 välkomna	 –	det	är	alltid	
uppskattat!

FÅ PREMIUMEXPONERING AV VARUMÄRKET PÅ WEBBEN OCH 
EVENTET

Visa er logotyp på utställarlistan

Förstärk	 varumärkets	 synlighet	 där	 det	 får	 mest	 uppmärksamhet.	 Er	 logotyp	 syns	 på	
utställarlistan i nätkatalogen.

Stärk företagsprofilen med en video header

Ni	får	möjlighet	att	visa	ett	videoklipp	i	stället	för	en	stillbild	överst	i	er	företagsprofil	på	webben. 

Öka er synlighet i utställarlistan

Ert	företag	exponeras	tydligare	i	utställarlistan	i	nätkatalogen.

Fånga uppmärksamheten när besökare registrerar sig på webben 

Gör	 ett	 direkt	 och	 slagkraftigt	 visuellt	 intryck:	 Registrerade	 besökare	 ser	 er	 logotyp	 på	
ett	 antal	 touchpoints	 medan	 de	 registrerar	 sig	 på	 webben	 –	 även	 på	 bekräftelsesidan,	 i	
bekräftelsemejlet	 och	 på	 inträdesbiljetten.	 Denna	 exklusiva	 möjlighet	 ges	 enbart	 till	 ett	
begränsat antal utställare.

Visa er logotyp eller annons i hallområden med hög trafik

Syns	där	det	behövs.	Er	logotyp	eller	annonsering	syns	på	skärmar	i	hallområden	med	hög	trafik. 

FÅ UPPMÄRKSAMHET ÅRET RUNT

Visa er företagsprofil på webben (beskrivning, produkter, nyheter och karriärmöjligheter)

My	 Easyfairs	 förenklar	 hanteringen	 av	 er	 företagsprofil	 och	 produktutbud	 till	 eventets	
nätkatalog:
• Skapa	innehåll	för	företaget	som	informerar	besökare	om	ert	erbjudande	och	gör	det	lätt	
för	dem	att	nå	er	via	länkar	på	webben	och	i	sociala	medier	eller	via	ett	kontaktformulär.	

• Det	 finns	 inga	 begränsningar	 för	 hur	 många	 multiformat	 (text,	 bild,	 video,	 länkar)	 ni	 kan	
publicera produktinformationen på.

• Håll	er	närvaro	uppdaterad	med	produktuppdateringar	och	pressmeddelanden.	De	kommer	
också	att	publiceras	på	eventets	nyhetssida.

• Attrahera	 branschens	 bästa	 talanger	 genom	att	 annonsera	 karriärmöjligheterna	 inom	ert	
företag. 

Ansök om en plats i innovationsgalleriet

Positionera	ert	företag	som	innovatör!	Ansök	om	utrymme	för	en	genombrottsprodukt/produkter	
i	innovationsgalleriet	(godkänns	av	Innovationsgranskaren).

Bjud in kunder och potentiella kunder, enkelt och effektivt

Vi	gör	det	riktigt	enkelt	för	er	att	bjuda	in	gäster	via	era	utvalda	digitala	kanaler	(e-post,	
webbplats,	 sociala	 medier,	 elektronisk	 signatur	 eller	 personlig	 kampanjkod)	 med	 er	
personaliserade registreringslänk.
Om	ni	behöver	hjälp	att	komma	igång,	kontakta	oss!
Ni	kan	också	ladda	ner	en	lista	på	vilka	som	använde	er	länk	för	förregistrering	–	bjud	in	dem	
till	er	monter	och	följ	upp	efter	eventet	för	att	maximera	möjligheterna.
Vi	erbjuder	proffsigt	marknadsföringsmaterial	som	är	redo	att	användas,	t.ex.	inbjudningar,	
banners	och	eventlogotyper,	så	att	ni	kan	marknadsföra	er	medverkan	effektivt.

Marknadsför era produkter pappersfritt med Smart Badge-teknik 

Sprid	information	om	era	produkter	och	tjänster	på	enklaste	sätt	via	en	trådlös	läsare	i	er	
monter.	Med	Smart	Badge-tekniken	når	ni	även	besökare	som	ni	inte	hade	möjlighet	att	träffa	
under eventet. 
Genom	att	röra	vid	er	läsare	med	sin	Smart	Badge	får	besökarna	all	 information	som	finns	
under	er	nätprofil	via	mejl	i	slutet	av	besöket.	De	får	även	förslag	på	utställare	de	kan	ha	
missat	utifrån	en	AI-analys	av	deras	profil	och	intressen.

www.easyfairs.com/easygo


