HYBRID

NEDEN HİBRİT?
ARTAN ERİŞİM VE KATILIM İMKANI

360 DERECE PAZARLAMA

Hibrit konsept sayesinde, hem fiziksel hem
dijital olarak erişilebilir olan etkinliğinize
katılım imkanını arttırabilirsiniz.

Hem fiziksel hem dijital platformda tanıtım
imkanlarıyla, tek bir etkinlikte marka ve
ürünlerinizi 360 derece pazarlama imkanına
sahip olabilirsiniz.

HEDEF KİTLE İLE YÜKSEK ETKİLEŞİM

BÜTÇE DOSTU DÜŞÜK MALİYETLER

Firmanızı hem fiziksel hem dijital ortamda
temsil etme imkanıyla, hedef kitleniz ile yüksek
etkileşim kurma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Farklı paket seçenekleri sayesinde düşük
bütçeler ile kaliteli ve ilgi çekici bir etkinlik
üretebilirsiniz.

ESNEK ZAMAN YÖNETİMİ

İZLENEBİLİR METRİK VE VERİ ERİŞİMİ

Eş zamanlı hareket edebilme olanağıyla aynı
anda hem konferanslara katılabilir hem
standınızın ziyaretçi akışını yönetebilirsiniz.

Etkinliğiniz hakkında daha fazla bilgi
edinmenize ve gelecekte iyileştirmenize
yardımcı olabilecek çok sayıda izlenebilir
metrik ve veri elde edebilirsiniz.

SİZİ NELER BEKLİYOR?

DİJİTAL
PAVİLYON

Dijital katılım yapmayı tercih eden
firmalarımız için fiziksel fuar ortamında
oluşturulacak ‘’Dijital Pavilyon’’ alanı:
Dijital katılımcılarımızın fiziki fuar
alanındaki ziyaretçilerle etkileşim
kurabileceği bir ortam oluşturmaktadır.

DİJİTAL
PAVİLYON*
İÇERİĞİ
NEDİR?

▪ 5 m2 fiziksel stand alanı
▪ Fuar alanındaki ziyaretçilerin dijital katılımcı firmaya erişerek
birebir iletişim kurabilmesi için her stand alanında bilgisayar erişimi
▪ Ürün ve firma tanıtımı için video gösterim ekranı
▪ Firma logosu için alan
▪ Fiziki stand alanında 1 kişi bulundurma olanağı
▪ Basılı firma tanıtım materyalleri için broşür standı
*Tüm içerik fiyata dahildir ve sadece dijital katılımı tercih eden firmalarımız içindir.

DİJİTAL
STANT

Katılımcı firmalarımız, farklı paketlerden
oluşan ‘’Dijital Stant’’ seçeneği ile sanal
ortamda da firmalarını diledikleri gibi
temsil edebilirler.

DİJİTAL STANDIN
İÇERİĞİ NEDİR?
▪

Özel tasarım stant seçenekleri *

▪

Randevu ve takvim oluşturma özelliği

▪

3D ürün gösterimi *

▪

Video görüşme

▪

Stanttan canlı yayın *

▪

Canlı chat

▪

Webinar düzenleme ve sanal oda kiralama *

▪

Kartvizit değişim imkanı

▪

Dış Link Yönlendirmesi *

▪

Talep toplama ve teklif oluşturma

▪

Mobil cihazlardan erişim ve iletişim imkanı

▪

Anket oluşturma

▪

Dijital katalog ve Dosya kütüphanesi

▪

Detaylı stant analiz raporu

▪

Video ve Fotoğraf Kütüphanesi

▪

Çoklu dil desteği

▪

Web sitesine yönlendirme imkanı

▪

Online destek hizmeti

* Tip 1 Stant seçeneğinde bulunmamaktadır

KATILIM SEÇENEKLERİ VE
EK HİZMETLER
DİJİTAL STANT TİP 1

1.000 € + KDV

DİJİTAL STANT TİP 2

1.500 € + KDV

DİJİTAL STANT TİP 3

2.500 € + KDV

DİJİTAL STANT TİP 4

4.000 € + KDV

DİJİTAL STANT PREMIUM

10.000 € + KDV

15 DK STANTTAN CANLI YAYIN

500 € + KDV

30 DK STANTTAN CANLI YAYIN

900 € + KDV

50 DK PANEL

1.500 € + KDV

DİJİTAL STANT TİP 1
▪ Standart tasarım
▪ Poster alanı (Küçük)
▪ 2 kullanıcı hesabı
▪ 3 dosya içeriği
▪ 3 fotoğraf gösterimi
▪ 1 video gösterimi

1.000 € + KDV

DİJİTAL STANT TİP 2
▪ 1 video alanı
▪ 4 farklı taslak stand tasarımı
▪ Poster alanı (Orta)
▪ 3 kullanıcı hesabı
▪ 5 dosya içeriği
▪ 5 fotoğraf gösterimi
▪ 3 video gösterimi
▪ 5 dış link yönlendirme
▪ Galeride 1 adet 3D ürün
▪ Ek ücret karşılığı 15 dk canlı yayın
▪ Ek ücret karşılığı 30 dk canlı yayın

1.500 € + KDV

DİJİTAL STANT TİP 3
▪

2 video alanı

▪

8 farklı taslak stand tasarımı

▪

Poster alanı (Büyük)

▪

5 kullanıcı hesabı

▪

10 dosya içeriği

▪

10 fotoğraf gösterimi

▪

5 video gösterimi

▪

8 dış link yönlendirme

▪

Galeride 3 adet 3D ürün

▪

15 dk canlı yayın

▪

Ek ücret karşılığı 30 dk canlı yayın

▪

Ek ücret karşılığı 50 dk panel (Ana Sahne)

2.500 € + KDV

DİJİTAL STANT TİP 4
▪

3 video alanı (Ayarlanabilir)

▪

12 farklı taslak stand tasarımı

▪

Poster alanı (Ekstra büyük)

▪

8 kullanıcı hesabı

▪

25 dosya içeriği ve 25 fotoğraf gösterimi

▪

15 video gösterimi ve 15 dış link yönlendirme

▪

Galeride 8 adet 3D ürün

▪

Stant tasarımında 3D ürün gösterimi

▪

Ek ücret karşılığı özel tasarım stant

▪

30 dk canlı yayın

▪

WIN Eurasia Linkedin/Youtube/Facebook/
Twitter hesaplarında konuşmacı olma

▪

Ek ücret karşılığı 50 dk. panel (Ana Sahne)

4.000 € + KDV

DİJİTAL STANT PREMIUM*
*LİMİTLİ SAYIDA
▪ Limitsiz Kullanıcı hesabı, Dosya İçeriği, Fotoğraf ve
Video Gösterimi, Dış Link Yönlendirme
▪ Galeride 15 adet 3D ürün
▪ Stant tasarımında 3D ürün gösterimi
▪ Özel tasarım stant
▪ 2 X 30 dk canlı yayın
▪ Websitesinde ‘’Katılımcılar Listesi’’ bölümünde üst
sırada yer alma
▪ VIP Dijital Salon’da yer alma
▪ Konferans sahnesinde firma logosuna öncelikli olarak
yer verilmesi
▪ WIN Eurasia Linkedin/Youtube/Facebook/ Twitter
hesaplarında konuşmacı olma
▪ 50 dk panel (Ana Sahne)
▪ Sektörel panellerde konuşmacı olma (Ana Sahne)

10.000 € + KDV

ÜLKE
PAVİLYONU

Ülke Pavilyonları*, tercihe göre
‘’Sadece Dijital’’ yada ‘’Hibrit’’ olarak
fuarda yer alabilecekler.

SADECE DİJİTAL
TiP 1

TİP 2

TİP 3

TİP 4

900 € + KDV

1.250 € + KDV

2.250 € + KDV

3.500 € + KDV

HİBRİT
TİP 1

TİP 2

TİP 3

TİP 4

0 – 200 M2

800 € + KDV

1.100 € + KDV

2.150 € + KDV

3.250 € + KDV

200+ M2

750 € + KDV

1.000 € + KDV

2.000 € + KDV

3.000 € + KDV

* En az 10 katılımcı ile

HİBRİT B2B GÖRÜŞMELER
▪ Hedef pazarlardan satın almacılar ile online veya fiziki olarak görüşebilme imkanınız
bulunmaktadır.
▪ Dijital platform üzerinde oluşturacağınız firma profiline, ürünleriniz hakkında teknik
bilgiler ve fotoğraflar yükleyerek kişilerin sizi kolayca bulmasını sağlayabilirsiniz.

▪ Etkinlik öncesinde diğer katılımcıların profillerini inceleyip, görüşme talebinde bulunabilir,
kendi takviminizi oluşturabilirsiniz.
▪ 1 – 1 video konferans özelliği sayesinde, dünyanın herhangi bir yerinden etkinliğe katılan
kişiler ile, belirleyeceğiniz bir saatte video konferans ile yüz yüze görüşebileceksiniz.

MATCHMAKING
▪ Katılımcılar ve ziyaretçiler, diledikleri takdirde yapay zeka destekli online eşleştirme
sistemimizden faydalanarak görüşmelerini ister online, ister fuar alanında gerçekleştirecek
şekilde planlayabilir

▪ Detaylı kullanıcı profili sayfası oluşturabilir
▪ İlgi alanlarına göre arama yapabilir
▪ Gelişmiş yapay zeka destekli eşleşmeden faydalanabilir
▪ Toplantı takvimi oluşturabilir ve kolayca yeniden planlayabilir
▪ Chat ve video konferans başlatabilir
▪ Etkinlik ve toplantı hatırlatma özelliğiyle günlük takvimini kolayca takip edebilir

HİBRİT KONFERANSLAR
▪

Fuar alanında kurulacak konferans sahnesi

▪

Fiziksel alanda kurulacak dev ekran

▪

Fuar alanından canlı yayın

▪

Konuşmacılar için fiziki ve dijital katılım imkanı

▪

Dijital platform üzerinden yayın

▪

Sosyal medya ve diğer kanallardan tanıtım

▪

Çoklu dil desteği

ONLINE WORKSHOP ODALARI
▪ Uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek sektörel eğitimler
▪ Katılımcı firmaların inovatif ürün lansman ve uygulamaları

▪ Sektörel birlik, dernek ve odalar tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler

PAZARLAMA ÇALIŞMALARI
▪

300.000 kişilik profesyonel ziyaretçi datasına periyodik e-mail gönderimi

▪

Profesyonel kitleye yönelik yıl boyu sürecek sosyal medya paylaşımları

▪

64 yerli ve 40 yabancı medya partneri ile fuar tanıtım çalışmaları

▪

35 uluslararası sektörel fuarla karşılıklı tanıtım desteği anlaşması

▪

Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleşen Alım Heyeti organizasyonunda, dünya genelinde
148 ticari temsilcinin onayıyla getirilen yabancı satın almacılar

▪

15 yerli ve 8 yabancı dernek işbirliğiyle yıl boyunca yapılan fuar tanıtım çalışmaları

▪

105 yerli mühendislik, esnaf, ticaret ve sanayi odası üyelerinin fuarı ziyaret etmesine yönelik işbirliği

▪

Yıllık ortalama 20 uluslararası sektörel fuarda tanıtım çalışmaları

▪

Deutsche Messe’nin global ofisleri ve acentalar aracılığıyla 62 ülkede ziyaretçi çalışması

İLETİŞİM
PROJE EKİBİ
Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri
Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi ve İntralojistik Çözümleri
Saniye Atak
Proje Direktörü
+90 212 334 6956
saniye.atak@hf-turkey.com

Baran Özdek
Proje Müdürü
+90 212 334 6905
baran.ozdek@hf-turkey.com

Sac İşleme, Metal Kesme ve Şekillendirme Teknolojileri
Hamit Özaras
Proje Direktörü
+90 212 334 6914
hamit.ozaras@hf-turkey.com

Kaynak ve Kesme Teknolojileri
Derya Arslan
Proje Direktörü
+90 212 334 6984
derya.arslan@hf-turkey.com

Otomasyon ve Akışkan Gücü Sistemleri
Murat Bayazıt
WIN EURASIA Özel Projeler Satış ve İş Geliştirme Direktörü
+90 212 334 6976
murat.bayazıt@hf-turkey.com
Sena Mengül
Proje Direktörü
+90 212 334 6931
sena.mengul@hf-turkey.com
Haluk Sarıgül
Proje Müdürü
+90 212 334 6962
haluk.sarigul@hf-turkey.com

WIN EURASIA Destek
Ezgi Sonuç
Proje Destek Uzmanı
+90 212 334 6932
ezgi.sonuc@hf-turkey.com

PAZARLAMA
Onur Bozkurt
Proje Pazarlama Müdürü
+90 212 334 6971
onur.bozkurt@hf-turkey.com

win-eurasia.com
WIN EURASIA

