
Kiállítások és konferenciák korlátok nélkül!



Xhibitor EXPO
Képzeld el a jövő kiállításait, ahol nincs szükség fizikai jelenlétre, mégis elérhető minden amit egy
hagyományos rendezvényen megtalálsz! Ahol ugyan úgy bolyonghatsz a pavilonokban, megállhatsz
a standoknál, belelapozhatsz a prospektusokba és ha megtetszik valami beszélgethetsz róla a
kiállítókkal.
De ugyan úgy előfordulhat, hogy összefutsz egy régi ismerősöddel és akár újra fel is melegíthetitek a
régi barátságot. Szemtől szemben, mintha tényleg egymás előtt állnátok. Pedig valójában mindketten
otthon ültök az otthon melegében, a saját foteletekben.



Korlátlan számú, egyedi pavilon,
Egyedileg brandingelt standok,
Cégbemutató,
Névjegykártyák,
Lapozható prospektusok,
Videófeltöltés,
Élő, interaktív előadások,
Livechat

Xhibitor EXPO



Böngéssz a rendezvényoldalon található

térképen a standok között és ha bármelyik

felkelti az érdeklődésed, egy kattintással

már be is léphetsz a kiállítótérbe!

Xhibitor EXPO Stand-térkép



Válaszd ki a számodra megfelelő

méretű és elrendezésű standot, majd

színezd ki kedved szerint, helyezd el

céglogódat, tapétáidat az egyes

felületekre!

Töltsd fel prospektusaidat, videóidat, 3D
modelljeidet és ne felejtsd el beizzítani a

LiveChat-et sem, ahol az érdeklődők

közvetlenül tőled kérdezhetnek a

szolgáltatásaidról, vagy termékeidről!

Xhibitor EXPO Stand-nézet



Kövesd figyelemmel, hogy hányan vannak jelen

egyszerre a standodon és lépj velük kapcsolatba!

Xhibitor EXPO LiveChat / VideoCall



Tarts élő előadásokat a standodon! Az

előadásaidat tervezd meg előre, így

bekerülnek a rendezvény naptárába és a

látogatók időben értesülhetnek róla még

akkor is, ha korábban nem látogatták

meg a standodat! Az előadásokhoz akár

a naptárból, akár pedig a közvetlenül a

standodról csatlakozhat bárki és

amennyiben engedélyezed nekik, a

kérdéseiket is feltehetik az előadónak.

Xhibitor EXPO Interaktív előadások



Az Xhibitor® rendszert úgy terveztük meg, hogy

a lehető legnagyobb biztonságot nyújtsa a

felhasználói számára mind az üzemeltetés-,

mind pedig az adatbiztonság szempontjából.

Éppen ezért minden kiállítás neki dedikált

szerveren keresztül kerül megvalósításra, az

Amazon Web Services szolgáltatáson keresztül.

A rendezvények ideje alatt pedig folyamatosan

monitorozzuk a teljes rendszert és ha bármilyen

hibába, vagy adatbiztonságot veszélyeztető

problémába botlunk, azonnal megtesszük a

szükséges lépéseket az elhárítására!

Xhibitor EXPO Biztonság



Xhibitor EXPO
Bár a legfőbb törekvésünk az, hogy a rendszert a lehető legegyszerűbb, legintuitívabb kezelőfelülettel ruházzuk

fel, segítségre bármikor szükséged lehet. Éppen ezért minden rendezvény előtt biztosítunk lehetőséget a

kiállításszervezők számára, hogy megtanítsunk mindent amire szükségük lehet. Emellett munkatársaink a

rendezvények nyitvatartási idejében telefonon és online is rendelkezésre állnak akár a kiállítók és a látogatók

számára is, ha bármilyen kérdés merülne fel az Xhibitor® használatát illetően!

Oktatás / Támogatás



istvan@xhibition.hu
+36.30.318.6624
www.xhibition.hu

További információkért és Demo hozzáférésért keress minket bizalommal!

mailto:istvan@xhibition.hu

