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Virtuális Kongresszusi Platform
EGYEDI BELÉPÉS
Minden résztvevő saját belépési adattal rendelkezik. Egy social media felülethez vagy weboldalhoz hasonló felület, ahol
regisztráció után felhasználói névvel és jelszóval lehet bármikor bejelentkezni. Így a közvetített előadásokhoz és egyéb
tartalmakhoz, biztonságosan, csak az arra jogosult személynek van hozzáférése. Minden résztvevő látja a többi résztvevő
azon adatait, amit az adott résztvevő hasznosnak tart megosztani.
PROGRAM/AGENDA – ELŐADÓK LISTÁJA
A konferencia teljes programja is saját felületet kap a platformon Ezt folyamatosan tudjuk frissíteni, amennyiben szükséges.
A program áttekintőn belül elérhetők a szekciókhoz előadások címei és az azokhoz kapcsolódó absztraktok, ezek lehetnek
pdf.-ek illetve videók is. Ezeket egy előadás galériában, külön is meg lehet tekinteni. Lehetőség van prezentációs fájlok
feltöltésére és beállítására prezentáció galériaként. Az előadókról akár egy rövid bemutatkozás, „önéletrajz” feltöltése is
lehetséges.
ONLINE ELŐADÁSOK- E POSZTEREK
A beküldött előadások és e-poszterek videó, illetve pdf formátumban bármikor megtekinthetőek a platformon (az esemény
után 90 napig) Azoknak az előadóknak az előadásait, akik nem tudnak megjelenni a helyszínen, előre fel kell venni, majd ők
kapcsolódhatnak természetesen élőben a helyszínre és a platformra a Q&A idejére. Technikai leírást tudunk küldeni nekik,
hogyan készítsék el „házilag” a felvételeiket. Amennyiben igény van rá, ezt profi stúdióban is – külön díjért - előre lehet
rögzíteni.
VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS
A kiállítói listában sorolhatóak fel a kiállítók, akik profiljukban videókat, brosúrákat jelentethetnek meg. A résztvevői
kérdésekre írásban tudnak válaszolni a céges képviselők. Itt, vagy akár az EGYEDI MEGJELENÉS-nél lehetőségünk van a
támogatói csomagok újragondolására, javaslatunk, hogy a szponzori csomagok meghatározásánál vegyük figyelembe, építsük
be a virtuális megjelenések lehetőségét is.
TÁRSALGÓ
A résztvevők beállíthatják, mely adataikat szeretnék láthatóvá tenni, illetve írásban tudnak beszélgetni egymással. Itt látható
az is, hogy adott időben online vagy offline a résztvevő. A bejelentkezett résztvevők meg tudják nézni egymás profilját, illetve
megtudnak beszélni személyes vagy virtuális találkozókat, megbeszéléseket.
INTERAKTIVITÁS
Minden szekcióban lehetőség van írásban kérdezni az előadóktól és szavazást indítani. A fórumban a résztvevők egymás
között tudják megbeszélni a hallottakat. Fontos, hogy egy szakmai moderátor legyen jelen, ezt a személyt a szakmai bizottság
kell, hogy biztosítsa. Ő az, aki figyelemmel kíséri a platformon beérkező kérdéseket és szakmai szemmel szelektálja azokat,
majd az így megmaradt úgymond releváns kérdéseket, megfelelő alkalommal, valamilyen formában eljuttatja az előadóhoz.
Ez lehet szóban vagy írásban a közös képernyőn megjelenítve az előadónak. Amennyiben egy adott kérdés már elhangzott
vagy egyértelmű a válasz, akár ő maga írásban meg is válaszolhatja a virtuális felületen
EGYEDI MEGJELENÉS
A platform egyes elemei igazodnak a konferencia arculatához, ezáltal egyedi szín és képek beállítására van lehetőség. Szintén
kiváló lehetőség a platform felületének személyre szabása arra, hogy a szponzorok itt is, kategóriájuknak megfelelő
hangsúllyal, jelenjenek meg a virtuális kiállítási és szponzori felületek mellett.
VISSZANÉZHETŐ TARTALOM
Az élő szekciók felvételre kerülnek, melyek a többi tartalommal együtt 90 napig megtekinthetőek a platformon. Az összes
felvételt, megfelelő kapacitású adathordozóra fel tudjuk tölteni.
LÁTOGATÁSI STATISZTIKÁK
Ez a funkció rendkívül hasznos a támogató cégeknek, hiszen fel tudják mérni virtuális megjelenésük értékét. Pontos adatokat
tudnak lehívni arról, hogy hányan és kik látogatták meg a virtuális kiállításukat vagy kattintottak egyes termékeket bemutató
videójára. Fel tudják keresni a potenciális érdeklődőket és egyeztetni tudnak velük személyes vagy virtuális találkozót a
megadott elérhetőségeiken, vagy a platform adta üzenetváltási lehetőségeket használva.
EGYEBEK
Bejelentkezési információt küldünk a résztvevőknek
Platform demot tartunk, moderátoroknak, előadóknak. Help desk et biztosítunk és gamifikációs lehetőséget kínálunk.
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