
           

Öneri listesi

FUAR ZAMANI

FUAR
SONRASI

Hedeflerinizi fuar öncesi belirleyin ve 
ekibiniz ile paylaşın.
İşte size bir kaç örnek;
- Yeni çevre edinme
- Var olan müşterileri fuara davet ederek mevcut iletişimi güçlendirme
- Yeni ürün/hizmet tanıtımı yapma

Uluslararası Satın Almacılar ile 
ikili görüşmelere katılın!
Hyve Connect uygulaması üzerinden fuar öncesi 
randevulaştığınız profesyoneller ile görüşme 
zamanı! Randevularınızı kaçırmamak için 
uygulama bildirimlerinizi açık tutun.

Anlık paylaşımlar yapın
Fuar etiketlerini içeren sosyal medya 
paylaşımları yaparak standınıza ziyaretçi 
çekmeye devam edebilirsiniz.

Fuar etkinliklerini fırsata çevirin
Etkinliklere katılarak birçok yeni firma ile 
tanışabilir, onları standınıza davet edebilirsiniz.

Teknolojiyle etkileyin
Ürün veya hizmetleri sergilemenin zor olduğu 
küçük alanlarda interaktif ekranlar kullanarak 
video sunumları yapabilirsiniz.

Ekip ruhunu yakalayın!
Ekibinizin sizi yansıttığını ve markanızın yüzü olduğunu unutmayın! Günlük 
toplantılar yaparak ekibinizi motive edin. 

Sorumlu kişilerin bir listesini yapın ve iletişim bilgilerini yazın. Böylece 
herhangi bir durumda herkes kiminle iletişime geçeceğini bilecektir.

Dikkat çekici olun
Fuar standında yaptığınız sunumların, gösterilerin veya diğer 
aktivitelerin potansiyel müşterileriniz üzerindeki etkisini
göz önünde bulundurun. 

Ürün veya hizmetlerinizin diğer katılımcı firmalardan farklı olduğunu 
gösterebilmeniz için düzenlediğiniz etkinliklerde akılda kalıcı olmaya çalışın.

Standınızı erken terk etmeyin
Ziyaretçilerinizi kaydedin. Fuar ziyaretçilerinizin iletişim bilgilerini alın ve 
onlarla kartvizit alışverişi yapın.

Teşekkür edin ve fuar sonrası 
firmalarla iletişiminizi devam ettirin
Yoğun bir fuar haftasından sonra, tüm firmalara 
"Fuar ziyaretiniz için teşekkür ederiz, en kısa sürede 
ürün/hizmetlerimiz ile alakalı sizlerle iletişime 
geçeceğiz" temalı e-mailler gönderin.

Teşekkür temalı metinlerinizi sosyal medyaya uygun 
hale getirerek de paylaşımlar yapabilirsiniz.

Sosyal medyada aktif olun
Potansiyel iş ortaklarınızla bağlantı kurarak ağınızı genişletin.
Sosyal mecralardan fuar katılımınızı duyurun.

Standınızı gözden geçirin!
Operasyon Departmanı tarafından size iletilen Katılımcı El Kitabı 
ve diğer bilgilendirmeleri inceleyin.
- Stant tasarımcınızla organize olun
- Eksikliklerinizi gözden geçirin
- Operasyon birimine iletmeniz gereken belgelere göz atın.

BANNER kullanın!
Web sitenize ve e-mail imzanıza Fuar Bannerı ekleyin. Böylece 
fuara katıldığınızı duyurarak daha fazla ziyaretçi çekebilirsiniz.
Banner için bizden ücretsiz destek alabilirsiniz!

E-mail iletişiminizi tasarlayın
Hyve Connect uygulamasını kullanarak sektör 
profesyonellerinden ikili görüşmeler için randevu alın.
Veri tabanınızda kimlerin olduğunu gözden geçirin ve pazarlama 
faaliyetlerinizi tasarlayın.

FUAR ÖNCESİ

İPUCU
Unutmayın! Başarılı iletişimin ilk kuralı güleryüzdür.

www.beautyeurasia.com

Bizimle iletişime geçmek için:

beauty.destek@hyve.group
Bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın:

Ya da bizi arayın: +90 212 291 83 10
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