
NÅ UT TILL FLER OCH 
ÖKA DIN EXPONERING 
OCH ROI
EasyGo ersätter Online365 och innehåller 
nya funktioner baserade på den senaste 
utvecklingen inom digital marknadsföring. 
Det en del av Easyfairs standarderbjudande, 
men beroende på vad du vill uppnå kan du 
välja mellan ökad synlighet eller fler leads. 
Eller kanske båda? I så fall rekommenderar 
vi att du uppgraderar till GoPlus för att öka 
både din synlighet och din chans till nya 
leads, samtidigt som din logotyp exponeras 
tydligt på plats på mässan.

Välj det paket som passar dig, för att öka 
synligheten, skapa kontakter eller både 
och – samtidigt som du skapar en maximal 
varumärkesmedvetenhet både online och  
på plats.

GEMENSAMT FÖR ALLA PAKET

Få tillgång till My Easyfairs
Få tillgång till webbplattformen My Easyfairs där du enkelt 
och smidigt kan hantera ditt mässdeltagande för att optimera 
avkastningen på din investering.

Visa din företagsprofil online
Lägg upp din kataloginformation, inklusive din företagsprofil på 
flera språk, som visas på mässans webbplats under hela året. 
Profilen innehåller verksamhetsbeskrivning, logotyp, detaljerad 
företagsinformation, produktkategorier, länkar till webbplats 
och sociala medier samt kontaktformulär för besökare.

Visa dina produkter/tjänster online
Publicera ett obegränsat antal produkter och tjänster samt 
nyheter på flera språk med beskrivning, bild, video, länk till 
webbplats och PDF.

Ansök om att få med en genombrottsprodukt i Innovations 
Gallery (godkänns av en Innovations Reviewer) och positionera 
ditt företag som innovatör.

Distribuera ditt material digitalt på mässan
Nå ut till fler besökare genom att sprida information om ditt 
företag och dina produkter via en trådlös läsare som placeras 
i din monter. När en besökare håller sin smartbadge mot 
läsaren skickas all information du lagt upp på My Easyfairs till 
besökarens e-post och till deras My Easyfairs-konto.

Bjud in dina kunder & prospekt
Bjud in dina kunder och prospekt via en personlig länk 
för  registrer ing som kan läggas med i  inbjudningar, 
e-postmeddelanden, på webbplatser och sociala medier (som 
LinkedIn, Twitter och Facebook). Du kan när som helst ladda 
ner en lista över de som har förhandsregistrerat sig via din länk. 
Kontakta dem före mässan och följ upp efteråt.

Få professionellt och färdigt material för att marknadsföra 
ditt företag inför mässan: inbjudningar, webbanderoller, 
eventlogotyper m.m.

Låt besökarna kontakta dig
Genom att hålla dina produktkategorier i företagsprofilen på My 
Easyfairs uppdaterade kan du bli kontaktad direkt av besökare 
med gemensamma intressen.
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Visa din logotyp online i listan över utställare
Förbättra din synlighet online. Din logotyp visas i listan över 
utställare i online-katalogen.

Lyft fram en produkt online
Välj en flaggskeppsprodukt som kommer att visas bland 
”Featured Products” i online-katalogen.

Få exponering i Easyfairs e-postutskick
Visa din flaggskeppsprodukt (foto eller logotyp och 
beskrivning) i ett av våra e-postutskick inför mässan med en 
länk till din företagsprofil på mässans webbplats.

LYFT FRAM DIN FÖRETAGSPROFIL OCH DITT ERBJUDANDE FÖRE, UNDER OCH EFTER MÄSSAN

Öka din synlighet i bransch och press
Lägg ut nyheter och pressmeddelanden via My Easyfairs och 
håll branschen uppdaterad med den senaste informationen 
för att väcka intresse bland media. Dessa publiceras på 
mässans nyhetssida och i Easyfairs egna pressmeddelanden 
och kommer att används av Easyfairs för att svara på 
pressfrågor.

Lägg upp jobbannonser
Annonsera lediga jobb på mässans webbplats (på din 
företagssida och på en speciell rekryteringssida) för att 
locka de bästa talangerna i din bransch.

Få en lista över besökare som frågat efter ditt företagsma-
terial under mässan
Få en lista över besökare som har hämtat ditt material 
genom att hålla sin smartbadge mot din trådlösa läsare, och 
gör dessa besökare till kvalificerade leads.

Få besökarnas kontaktuppgifter på plats
Hämta enkelt besökarnas kontaktuppgifter genom att 
scanna deras badges med din smartphone. Kategorisera 
kontakter och planera in för uppföljning i mobilappen 
samtidigt som du scannar.
I GoLeads ingår en Visit Connect-licens.

Få meddelanden i realtid när besökare kommer till mässan
Få meddelanden i realtid via sms när besökare som har 
förhandsregistrerat sig via din personliga registreringslänk 
eller kod kommer till mässan. 

Delta i forumet Ask the Expert
I forumet Ask the Expert kan besökare lista de utmaningar 
de står inför och lösningar de letar efter. De hänvisas till 
dig som en expert som kan svara på besökarnas frågor om 
utvalda ämnen och komma med förslag på  lösningar. Du 
kan sedan följa upp med ett personligt möte under mässan.

GENERERA ÄNNU FLER LEADS OCH FÖRDJUPA DINA KUNDRELATIONER

Vi rekommenderar att du uppgraderar till 
GoPlus. Med GoPlus får du tillgång till alla 
funktioner och fördelar med both GoVisibility 
and GoLeads: möjlighet att lyfta din profil under 
hela året, maximera affärsmöjligheterna och göra 
din logotyp synlig online och på plats.

Visa din företagslogotyp på plats
Förbättra synligheten på plats. Din logotyp eller annons 
visas på skärmar i områden med mycket trafik (t.ex. i 
entrén, registreringsområdet, restauranger/barer och 
seminarierum).

Få besökarnas kontaktuppgifter på plats
I GoLeads ingår tre Visit Connect-licenser.

FÅ LEADS, SYNLIGHET OCH MAXIMAL VARUMÄRKESME-
DVETENHET – BÅDE PÅ PLATS OCH ONLINE

innehåller:

Visa din logotyp på plats

Tre Visit Connect- 
licenser


