
Sosyal Medya -
Fuar Başarısına Giden Yol

Başarılı bir fuar geçirebilmeniz için sosyal medya 
stratejinizi gözden geçirin. Bu slaytta fuar hazırlık ve fuar 
süresi boyunca sosyal medya ile markanızın tanıtımı ile 
ilgili ipuçlarını bulabilirsiniz.

www.beautyeurasia.com



Yeni Müşteriler Bulun
Slaytın sonundaki fuar sosyal medya hesaplarını 
ziyaret ederek, takipçileriyle bağlantı kurabilirsiniz. 
Bu kişiler, çoğunlukla katılımcı ya da ziyaretçi 
olacağı için potansiyel müşterileriniz ile iletişim 
kurabilirsiniz. 

Linkedln’e Katılın
LinkedIn'de aktif olmanız 
sektörünüzle ilgili bir çok 
profesyonelle iletişim kurmanızı sağlayacaktır. 
LinkedIn Pulse özelliklerini kullanarak ziyaretçi 
sayınızı arttırabilirsiniz.
"Pulse" fuara neden katıldığınızı ve 
ziyaretçilerin neler göreceği ile ilgili yazılar 
yazmanızı sağlar. Bu bölümde stant/salon 
bilgilerinizi de paylaşabilirsiniz.
"Gruplar" bölümünden potansiyel müşterilerle 
iletişim kurarak fuar öncesi randevu 
verebilirsiniz.

Facebook'ta Yarışma Düzenleyin!
Ziyaretçilerin sizi takip etmesini ve 
standınıza gelmesini sağlamanın en iyi 
yollarından biri etkinlik düzenlemektir.

Sosyal Medya üzerinden çekiliş 
düzenleyerek ziyaretçilerinize ufak 
hediyeler verebilirsiniz. Bu sayede, 
takipçi ve stand ziyaretçilerinizi 
arttırabilirsiniz.

Twitter'da Katılımcı Listesi oluşturun
Fuara az bir zaman kala yayınlanan katılımcı listesinden 
hangi firmaların stant sahibi olacağını kontrol edin.
Twitter'da bu katılımcı firmaların profillerinden bir liste 
oluşturabilirsiniz. Listelediğiniz firmaların sosyal medyada 
hangi kampanyaları yürüttüğünü inceleyin. Bu yöntem, 
piyasadaki rakiplerinizin kampanya analizlerini takip 
etmenizde size yardımcı olacaktır. 

Etiket (#) kullanmayı unutmayın!
Marka, ürün ve hizmetlerinizi tanıtmak için fuar ve firma 
etiketlerini kullanmalısınız. Etiketler fuar öncesi 
maksimum etkiyi yaratmanızda size yardımcı olacak. 
Kampanyalarınızı, sosyal sorumluluk projelerinizi ya da 
etkinliklerinizi sosyal medyada trend haline 
getirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için 
"Sosyal Medya için Etiket Oluşturma Rehberi"
slaytını inceleyebilirsiniz.

Fuara Hazırlık Dönemi
Hedef Kitleniz İçin Doğru Sosyal Medya Platformlarını Seçin

Facebook ve Twitter profillerinizde paylaştığınız gönderileri sabitleyebilirsiniz. 
Sayfanızı ziyaret eden kişilerin katılımınızla ilgili bilgileri görebilmesi için 
gönderilerinizi profilinize sabitleyin.
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Ekibinizin Stant Alanındaki Fotoğraflarını Paylaşın!
Sosyal Medya'da ekibinizle "ziyaretçilerimizi bekliyoruz" temalı fotoğraflar 
paylaşabilirsiniz. Bu içeriklerle online etkileşiminizi arttırabilirsiniz.

Etiket'lerinizi Unutmayın
Fuar boyunca hashtaglerinizle paylaşım yapmaya devam edin.
İlham almak için "Hashtag Oluşturma Rehberi" slaytını inceleyebilirsiniz.

Canlı Yayın
Canlı Yayın, potansiyel müşterilerle online bağlantı kurmak için popüler bir yol 
haline geldi. Instagram veya Facebook’un canlı yayın özelliğini düzenlediğiniz 
etkinliklerde kullanabilirsiniz.

Stant Ziyaretçilerinizi, Takıma Dahil Edin!
Sosyal medya'da, standınızı ziyaret eden kişilerden, onlara sunduğunuz teklif 
ve yarışmalardan bahsedin. Bu, fuar sonrasında iletişimi sürdürmenizi ve daha 
fazla takipçi kazanmanızı sağlayacaktır. 

Teşekkür Edin
Sosyal medya üzerinden, sizinle iletişim kuran, yarışmalarınıza katılan ve sizi 
standınızda ziyaret eden herkese teşekkür edin. Kişiler direkt olarak size tweet 
atıyorlarsa, mention’lar üzerinden geri dönün ve bireysel olarak teşekkür edin. 

Fotoğraf Paylaşmaya Devam Edin
Görseller, kitleleri dahil etmenin harika bir yoludur. Fuar bittikten sonra,  fuar sırasında 
düzenlediğiniz yarışmanın ve kazananların çekilmiş fotoğraflarını & videolarını paylaşmaya 
devam edin.

İşin Elinizden Kaçmasına İzin Vermeyin
Önem değerine göre firmaları sıralandırın her acil ve önemli müşteri için 
doğru iletişim yöntemini kullanmaya çalışın.

Veri Toplama
Katıldığınız etkinliklerden bilgi toplamaya çalışın. Fuar alanındaki etkinliklere 
katılarak, ziyaretçi ve katılımcılarla ortak bir alanda buluşabilirsiniz. Fuar 
etkinlikleri sizi güncel tutarak, sosyalleşmenize yardımcı olacaktır

Sosyal Medya için görev paylaşımı yapın
Fuar sırasında yaptığınız Canlı Yayın'da size sorular soran takipçilerinize hızlı ve 
doğru cevaplar vermeniz çok önemli. Firmanızla ilgili online görüşmeleri izlemesi, 
dinlemesi ve konuşmalara katılması için ekibinizden birini görevlendirin. 

Fuar Sırasında
Online Olun!

Fuar Sonrası
Fuar sonrası yoğunluğuna hazırlıklı olun!

E-posta ile pazarlama
Fuar öncesi başlattığınız e-mail pazarlamanıza fuar sonrası da devam etmelisiniz. 
İletişim kurduğunuz her firmaya beklentilere göre kişiselleştirilmiş içerik göndermeniz 
hatırlatıcı ve dikkat çekici olacaktır. E-mail pazarlaması için daha fazla bilgiyi 
"Katılımcılar için e-mail pazarlama rehberi" slaytından ulaşabilirsiniz.

İPUCU
Feedly, online paylaşılabilecek içerik bulmanız için kullanabileceğiniz bir araçtır. Basın 
bültenlerinizi ve katıldığınız bir etkinliği dinlemek için de bu uygulamayı kullabilirsiniz.
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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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