TECHNOLOGICZNY PARTNER MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH
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Od blisko 10 lat jesteśmy obecni na każdym poziomie wydarzeń targowych.
Stworzyliśmy platformę, która ma na celu wspieranie procesów biznesowych związanych z promocją i sprzedażą .
Dostarczamy informacje dla organizatorów, wystawców i odwiedzających.
Jesteśmy ekspertami w dystrybucji informacji o nadchodzących, bieżących i przeszłych wydarzeniach.
SUPEREXPO.com to nowoczesna platforma, która wraz z aplikacjami mobilnymi sprawia, że impreza targowa przechodzi w formę dalszej
ekspozycji zwiększającej efektywność procesów marketingowych.
SUPEREXPO.com jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku.

ZDIGITALIZOWANE STOISKO
Wirtualne stoisko pozwala na wielokrotne wykorzystanie pieniędzy wydanych na udział w targach i w ten sposób
czerpanie korzyści z wydarzenia targowego nawet po jego zakończeniu.
Wykonujemy zdjęcie panoramiczne stoiska z oznaczeniem najważniejszych produktów za pomocą interaktywnych
hotspotów.

Dodane zdjęcia, ﬁlmy, linki i opisy produktów zainteresują odbiorcę formą i ciekawą treścią.
Twoje zdigitalizowane stoisko może zobaczyć tysiące klientów nawet po zakończeniu imprezy.

Z łatwością udostępnisz je też w swoich kanałach promocyjnych i na stronie internetowej.
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HOT SPOT

Hot Spoty pozwalają dodać wszystkie najważniejsze informacje o ﬁrmie i
produktach: informacje ogólne, zdjęcia, ﬁlmy, katalogi i ulotki w wersji
cyfrowej, listę wszystkich produktów, przekierowanie do sklepu lub strony
Internetowej ﬁrmy. Dodawane multimedia są przygotowane przez nas
podczas imprezy targowej lub dostarczone przez wystawcę. Hot spot może
dotyczyć ﬁrmy, produktu, nowinek oraz informacji dodatkowych. Każdy taki
hot spot oznaczony jest innym kolorem oraz inną ikoną.
Hot Spot składa się z zakładek: info, galeria, pliki pdf, produkty.

Poniżej zakładki Hot Spotu ﬁrmowego
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PROFIL FIRMY

NA PORTALU SUPEREXPO.COM
Miejsce z banerem głównym modyﬁkowanym pod
indywidualne potrzeby Twojej ﬁrmy.
Pod banerem znajduje się MENU główne.
Poniżej:
historia obecności na targach,

produkty,

aktualności komunikujące o wydarzeniach,

multimedia, w tym panoramy 360 stoisk

Tworzymy w ten sposób platformę wspomagającą
procesy prezentacji, promocji i sprzedażową.

PAKIETY
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PAKIET BASIC

Pakiet stworzony z myślą o mniejszych stoiskach i budżetach bez eliminowania kluczowych
korzyści wynikających z udziału w targach.
Pakiet obejmuje:
●
wirtualny spacer po stoisku (do 3 zdjęć panoramicznych)
●
dostęp do proﬁlu ﬁrmy na portalu superexpo.com

cena 1799 zł

PAKIET STANDARD
Zdigitalizowane stoisko do 5 zdjęć panoramicznych oraz do 5 Hot Spotów.
Pakiet obejmuje:
●
profesjonalne zdigitalizowane stoisko z możliwością umieszczenia:
○
ﬁlmu ogólnego o ﬁrmie
○
ﬁlmów o produktach
●
dostęp do proﬁlu ﬁrmy na portalu superexpo.com

cena 2999 zł

PAKIET PREMIUM
Zdigitalizowane stoisko do 20 zdjęć panoramicznych oraz do 15 Hot Spotów.
Pakiet obejmuje:
● profesjonalne zdigitalizowane stoisko z możliwością umieszczenia:
○ ﬁlmu ogólnego o ﬁrmie
○ ﬁlmów o produktach
● realizacja ﬁlmu ogólnego
● dostęp do proﬁlu ﬁrmy na portalu superexpo.com

cena 5999 zł

Podane ceny są cenami promocyjnymi i obejmują utrzymanie zdigitalizowanego
stoiska na serwerach Superexpo.com przez okres 12 miesięcy.
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kontakt
Małgorzata Ożóg
tel. +48 691 032 010
malgorzata.ozog@grupamtp.pl
Nicoletta Królska
tel. +48 691 027 596
nicoletta.krolska@grupamtp.pl

www.superexpo.com

