
Apresente o perfil da sua empresa online (descrição, 
produtos, notícias e empregos)

Candidate-se à inclusão na Galeria de Inovações

Convide clientes e potenciais interessados

Promova os seus produtos sem papel através da tecnologia 
Smart Badge 

GANHE VISIBILIDADE DURANTE TODO O ANO

Promova o perfil da sua empresa.

1 LEITOR



by EASYFAIRS
www.easyfairs.com/easygo 

     UPGRADE para 
para obter funcionalidades extra

Obtenha detalhes dos visitantes que tocaram no 
leitor com o Smart Badge

Capture e classifique leads com facilidade(1 LEITOR)

Receba alertas SMS em tempo real quando os 
visitantes fazem check-in

Quer ir mais longe?

Apresente o perfil da sua empresa online 
(descrição, produtos, notícias e empregos)

O My Easyfairs simplifica a gestão do perfil da empresa e a oferta 

de produtos no catálogo online do evento:

• Crie uma lista da empresa que informa as pessoas sobre a sua 

oferta e lhes facilite entrar em contacto através da Web e de 

links das redes sociais, bem como através de um formulário 

de contacto específico.

• Não há limite para a quantidade de multiformatos (texto, 

imagem, vídeo, links) informações sobre o produto que pode 

publicar.

• Mantenha a sua presença sempre atual com atualizações de 

produtos e comunicados de imprensa. Estes também serão 

publicados na página de notícias do evento.

• Atraia os melhores talentos do seu sector, publicitando 

oportunidades de trabalho na sua empresa. 

Candidate-se à inclusão na Galeria de Inovações

Posicione a sua empresa como inovadora! Candidate-se à inclusão 

de um produto inovador na Galeria de Inovações (sujeito a 

aprovação pelo Revisor de Inovações).

Convide clientes e potenciais interessados

Convide os visitantes através dos seus canais digitais escolhidos 

(e-mail, Website, redes sociais, assinatura eletrónica ou código 

de ação personalizado) com o seu link de registo personalizado.

Pode transferir uma lista de todas as pessoas que usaram o seu 

link para fazer o registo prévio. Entre em contacto com essas 

pessoas e convide-as para o seu stand e faça o acompanhamento 

após o evento.

Promova a sua presença com materiais de marketing prontos 

a utilizar e altamente profissionais, incluindo convites, Web 

banners e logótipos do evento.

Promova os seus produtos sem papel através da 
tecnologia Smart Badge

Partilhe informações sobre seus produtos e serviços sem esforço 

através de um leitor sem fios no seu stand. A tecnologia Smart 

Badge garante que consegue alcançar até os visitantes com quem 

não conseguiu interagir durante o evento.

Ao tocarem no seu leitor com o Smart Badge, os visitantes obtêm 

todas as informações enumeradas no seu perfil online por email 

no final da sua visita.

GANHE VISIBILIDADE DURANTE TODO O ANO



Apresente o perfil da sua empresa online (descrição, 
produtos, notícias e empregos)

Candidate-se à inclusão na Galeria de Inovações

Convide clientes e potenciais interessados

Promova os seus produtos sem papel através da tecnologia 
Smart Badge  

Obtenha detalhes dos visitantes que tocaram no leitor 
com o Smart Badge

Capture e classifique leads com facilidade

Receba alertas SMS em tempo real quando os visitantes 
fazem check-in

GANHE VISIBILIDADE DURANTE TODO O ANO

REFORCE OS SEUS LEADS

Maximize a geração de leads e 
aprofunde a relação com os seus 

clientes.

1 LEITOR

LICENÇAS ILIMITADAS



UPGRADE para 

Apresente o perfil da sua empresa online 
(descrição, produtos, notícias e empregos)

O My Easyfairs simplifica a gestão do perfil da empresa e a oferta 

de produtos no catálogo online do evento:

• Crie uma lista da empresa que informa as pessoas sobre a sua 

oferta e lhes facilite entrar em contacto através da Web e de 

links das redes sociais, bem como através de um formulário 

de contacto específico.

• Não há limite para a quantidade de multiformatos (texto, 

imagem, vídeo, links) informações sobre o produto que pode 

publicar.

• Mantenha a sua presença sempre atual com atualizações de 

produtos e comunicados de imprensa. Estes também serão 

publicados na página de notícias do evento.

• Atraia os melhores talentos do seu sector, publicitando 

oportunidades de trabalho na sua empresa. 

Candidate-se à inclusão na Galeria de Inovações

Posicione a sua empresa como inovadora! Candidate-se à inclusão 

de um produto inovador na Galeria de Inovações (sujeito a 

aprovação pelo Revisor de Inovações).

Convide clientes e potenciais interessados

Convide os visitantes através dos seus canais digitais escolhidos 

(e-mail, Website, redes sociais, assinatura eletrónica ou código 

de ação personalizado) com o seu link de registo personalizado.

Pode transferir uma lista de todas as pessoas que usaram o seu 

link para fazer o registo prévio. Entre em contacto com essas 

pessoas e convide-as para o seu stand e faça o acompanhamento 

após o evento.

Promova a sua presença com materiais de marketing prontos 

a utilizar e altamente profissionais, incluindo convites, Web 

banners e logótipos do evento.

Promova os seus produtos sem papel através da 
tecnologia Smart Badge

Partilhe informações sobre seus produtos e serviços sem esforço 

através de um leitor sem fios no seu stand. A tecnologia Smart 

Badge garante que consegue alcançar até os visitantes com quem 

não conseguiu interagir durante o evento.

Ao tocarem no seu leitor com o Smart Badge, os visitantes obtêm 

todas as informações enumeradas no seu perfil online por email 

no final da sua visita.

Obtenha detalhes dos visitantes que tocaram no 
leitor com o Smart Badge

Receba uma lista de todas as pessoas que demonstraram 

interesse no seu produto ao tocarem no seu leitor com o Smart 

Badge. É uma oportunidade fantástica para entrar em contacto 

com os visitantes e converter potenciais interessados em 

clientes!

Capture e classifique leads com facilidade
Capture os detalhes dos visitantes com uma verificação rápida 

dos seus emblemas através da aplicação Visit Connect no seu 

smartphone. Pode adicionar notas, por exemplo, para categorizar 

os leads muito importantes. O acompanhamento pós-evento nunca 

foi tão fácil.

Receba alertas SMS em tempo real quando os 
visitantes fazem check-in

Saiba quando os visitantes que convidou chegam ao evento: 

receba notificações SMS em tempo real. Prepare-se para conhecer 

e cumprimentar potenciais interessados e clientes - olhe que vão 

dar valor a isso!

by EASYFAIRS
www.easyfairs.com/easygo 

GANHE VISIBILIDADE DURANTE TODO O ANO
REFORCE OS SEUS LEADS

para obter funcionalidades extra

Exiba o seu logótipo na lista de 
expositores
1 leitor Smart Badge adicional

Quer ir mais longe?



Apresente o perfil da sua empresa online (descrição, 
produtos, notícias e empregos)

Candidate-se à inclusão na Galeria de Inovações

Convide clientes e potenciais interessados

Promova os seus produtos sem papel através da tecnologia 
Smart Badge  

 

Obtenha detalhes dos visitantes que tocaram no leitor 
com o Smart Badge

Capture e classifique leads com facilidade

Receba alertas SMS em tempo real quando os visitantes 
fazem check-in

 

Exiba o seu logótipo na lista de expositores

GANHE VISIBILIDADE DURANTE TODO O ANO

REFORCE OS SEUS LEADS

OBTENHA VISIBILIDADE ONLINE PREMIUM PARA A SUA 
MARCA

Maximize a geração de leads e 
reforce a visibilidade online.

2 LEITORES

LICENÇAS ILIMITADAS



  

Apresente o perfil da sua empresa online 
(descrição, produtos, notícias e empregos)

O My Easyfairs simplifica a gestão do perfil da empresa e a oferta 

de produtos no catálogo online do evento:

• Crie uma lista da empresa que informa as pessoas sobre a sua 

oferta e lhes facilite entrar em contacto através da Web e de 

links das redes sociais, bem como através de um formulário 

de contacto específico.

• Não há limite para a quantidade de multiformatos (texto, 

imagem, vídeo, links) informações sobre o produto que pode 

publicar.

• Mantenha a sua presença sempre atual com atualizações de 

produtos e comunicados de imprensa. Estes também serão 

publicados na página de notícias do evento.

• Atraia os melhores talentos do seu sector, publicitando 

oportunidades de trabalho na sua empresa. 

Candidate-se à inclusão na Galeria de Inovações

Posicione a sua empresa como inovadora! Candidate-se à inclusão 

de um produto inovador na Galeria de Inovações (sujeito a 

aprovação pelo Revisor de Inovações).

Convide clientes e potenciais interessados

Convide os visitantes através dos seus canais digitais escolhidos 

(e-mail, Website, redes sociais, assinatura eletrónica ou código 

de ação personalizado) com o seu link de registo personalizado.

Pode transferir uma lista de todas as pessoas que usaram o seu 

link para fazer o registo prévio. Entre em contacto com essas 

pessoas e convide-as para o seu stand e faça o acompanhamento 

após o evento.

Promova a sua presença com materiais de marketing prontos 

a utilizar e altamente profissionais, incluindo convites, Web 

banners e logótipos do evento.

Promova os seus produtos sem papel através da 
tecnologia Smart Badge

Partilhe informações sobre seus produtos e serviços sem esforço 

através de um leitor sem fios no seu stand. A tecnologia Smart 

Badge garante que consegue alcançar até os visitantes com quem 

não conseguiu interagir durante o evento.

Ao tocarem no seu leitor com o Smart Badge, os visitantes obtêm 

todas as informações enumeradas no seu perfil online por email 

no final da sua visita.

 

Obtenha detalhes dos visitantes que tocaram no 
leitor com o Smart Badge

Receba uma lista de todas as pessoas que demonstraram interesse 

no seu produto ao tocarem no seu leitor com o Smart Badge. É 

uma oportunidade fantástica para entrar em contacto com os 

visitantes e converter potenciais interessados em clientes!

      Capture e classifique leads com facilidade
Capture os detalhes dos visitantes com uma verificação rápida 

dos seus emblemas através da aplicação Visit Connect no seu 

smartphone. Pode adicionar notas, por exemplo, para categorizar 

os leads muito importantes. O acompanhamento pós-evento nunca 

foi tão fácil.

Receba alertas SMS em tempo real quando os 
visitantes fazem check-in

Saiba quando os visitantes que convidou chegam ao evento: 

receba notificações SMS em tempo real. Prepare-se para conhecer 

e cumprimentar potenciais interessados e clientes - olhe que vão 

dar valor a isso!

 

Exiba o seu logótipo na lista de expositores
Melhore a visibilidade da sua marca nas vertentes em que 

irá receber mais atenção. O seu logótipo aparece na lista de 

expositores do catálogo online.           
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GANHE VISIBILIDADE DURANTE TODO O ANO REFORCE OS SEUS LEADS

OBTENHA VISIBILIDADE ONLINE PREMIUM
PARA A SUA MARCA




