Zostań partenerm i zbuduj z nami
stoisko wirtualne na potrzeby
swoich klientów podczas
eventu online

STOISKO PARTNERA KIEDYŚ - A DZIŚ
Podczas konferencji foyer to idealne miejsce na networking,
nawiązanie relacji biznesowych i przedstawienie materiałów
firmowych. To przestrzeń na dyskusje, wspólną kawę i poznanie
uczestników. Jakże często to właśnie tu dochodzi do spotkań,
które zmieniają nasze życie czy spojrzenie na wiele spraw!

Tym razem COVID 19 nie tyle przeszkodził nam w tych spotkaniach,
ile… podniósł poprzeczkę. Nie jest łatwo stworzyć wrażenie
przestrzeni i networkingu online. Ale mamy to! Po organizacji kilku
udanych wydarzeń online, śmiało możemy Państwa zaprosić do
wirtualnego foyer – równie przestrzennego, bogatego w ciekawe
znajomości i stoiska z informacjami od naszych Partnerów – firm
technologicznych z Polski i ze świata. Zajrzyjcie, wypijcie herbatę,
porozmawiajcie i… poczujcie się jak u siebie!
Wierzymy, że podczas konferencji online możemy Was nie tylko
zaciekawić, zaskoczyć, ale nawet… poprawić Wam humor. Let’s
go virtual! – wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom i nadal
dokładamy starań, by był to czas dobrze zaangażowany!

DLACZEGO WARTO ZAMÓWIĆ
STOISKO WIRTUALNE?

Interaktywne stoisko z możliwością
przeprowadzenia ankiety, quizu,
odebrania kuponu rabatowego,
materiału firmowego

FORMUŁA

PROMOCJA
FIRMY

POZYSKANIE

VIDEO-CHAT

INNOWACYJNA

ZAINTERESOWANYCH

Wizyty uczestników zainteresowanych
kontaktem z partnerem, pozostawienie
danych w formularzu kontaktowym

LEAD-ÓW

Zwiększenie skuteczności realizacji
Twoich celów biznesowych, zapoznanie się
z DEMO partnera, wizytówki Przedstawicieli
reprezentujących PARTNERA

Z UCZESTNIKIEM

Nawiązanie bezpośredniego kontaktu,
relacji z uczestnikiem

www.evention.pl

Stoisko wirtualne

UCZESTNIK W CENTRUM UWAGI
Zapewnienie obecności właściwych klientów podczas eventu online jest kluczowym czynnikiem. Dlatego wszystkie
nasze działania prowadzą do jednego celu: zgromadzenia właściwych uczestników. Powodzenie naszych działań
zapewnia przemyślana i sprawdzona taktyka, począwszy od solidnego przygotowania baz danych, poprzez
telemarketing, po zaangażowanie właściwych partnerów i we współpracy przygotowanie interaktywnych stoisk
partnerskich, a następnie aktywną promocję w trakcie przerw online oraz na chacie eventu.

PRZYKŁADY REALIZACJI

Kluczem do sukcesu jest podjęcie współpracy
z odpowiednimi dla Twojego biznesu osobami!
Umów się z potencjalnymi klientami i wyższym kierownictwem korporacji
z grona tych, na których naprawdę Ci zależy!
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W OPINII NASZYCH KLIENTÓW

„Sytuacja, z którą przyszło nam zmierzyć w związku z koronawirusem Covid-19, wymagała znalezienia alternatywnego
rozwiązania i sposobu komunikacji. Współpraca z firmą Evention przy realizacji eventu CyberGov w wersji online był
dla nas nowym doświadczeniem. Dzięki profesjonalnemu podejściu a także otwartości i elastyczności Organizatora,
udało nam się znaleźć rozwiązanie, które nie tylko pozwoliło na stworzenie platformy dopasowanej do naszych potrzeb,
ale również umożliwiającej osiągnięcie celu biznesowego. W sytuacji, w której musimy szukać nowych rozwiązań,
znalezienie zaufanego Partnera jest kluczowe. Nam się udało. ”
Magdalena Makarewicz
Integrated Marketing Specialist, Display Materials & Systems Division
3M

ZAUFALI NAM

Firma specjalizująca się w tworzeniu spotkań biznesowych. Wydarzenia biznesowe traktuje jako integralny i trudny
do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami, a tak naprawdę
tworzącymi je ludźmi. Zespół tworzących spółkę osób ma na swoim koncie ponad 100 różnych projektów i blisko
20 lat skumulowanego doświadczenia, dysponując bardzo unikalnym zestawem kompetencji i doświadczeń zebranych przez lata pracy nad biznesowymi spotkaniami w kontekście rynku i tematyki IT i telekomunikacji. Posiada
kompetencje redakcyjne, analityczne oraz szeroką sieć networkingową wśród tzw. decisonmakers i bardzo wiele
budowanych przez lata relacji w świecie ICT.

