SYSTÉM PRO SPRÁVU KONFERENCÍ,
KONGRESŮ A FIREMNÍCH AKCÍ
Easy Event je moderní systém pro správu konferencí, kongresů a firemních akcí. Jedná se o komplexní řešení, které
zahrnuje tvorbu graficky atraktivní a obsahově přehledné microsite včetně správy registrací, elektronickou distribuci
vstupenek s QR kódy a v neposlední řadě mobilní aplikaci s komplexními informacemi i interaktivními prvky, které nenásilně
zapojí účastníky v průběhu akce. Díky mobilní aplikaci budete mít veškeré potřebné informace vždy po ruce!

Registrace a microsite
••

Rychlá a jednoduchá tvorba graficky atraktivní a přehledné

QR vstupenky
••

microsite informující o eventu a motivující k účasti

Elektronická distribuce vstupenek (e-mail s PDF i PassBook
přílohou pro uložení vstupenky v mobilním telefonu)

••

Import databáze zvaných účastníků

••

Moderní forma komunikace s účastníkem akce

••

Přehledná tvorba registračních formulářů

••

Urychlení a flexibilita check-inu při vstupu na akci

••

Tvorba a distribuce e-mailových pozvánek

••

Možnost zapojení do aktivit na eventu s osobní identifikací

••

Rychlý on-line přehled o stavu registrace na akci

••

Možnost využít microsite i na feedback po akci, například
pro zveřejnění fotografií, prezentací ke stažení apod.

(soutěže, aukce, vstup do VIP sekcí, ...)
••

On-line monitoring pro pořadatele

Mobilní aplikace
V dnešní době si s sebou nosí mobilní zařízení téměř každý účastník eventu. Díky mobilní aplikaci jim můžete snadno zajistit aktuální
informace vždy při ruce, nenásilně je zapojit do průběhu akce a zároveň odpromovat své sponzory a partnery.
Mobilní aplikace zahrnuje jednak informace o agendě, řečnících, sálech nebo dopravě, tak umožňuje zapojit účastníky přes moduly
hlasování, dotazy na řečníka či zjišťování zpětné vazby. Mimo to umožňuje systém připravit individuální interaktivní i obsahové
moduly pro danou akci.

••
••
••
••
••

Agenda – Časový harmonogram akce, jednotlivé přednášky včetně jejich abstraktů, provázání s řečníky, kategorizace, …
Řečníci – Přehled řečníků/vystupujících na dané akci, včetně jejich krátkého představení
Orientace – Sály, místnosti, patra, lokace, kde se jednotlivé přednášky konají
Další informace – Obecné textové a informační položky k akci (plán lokace, ubytování, doprava, …), prezentace sponzorů, ...
Hlasování – Neomezený počet setů otázek, každý set obsahuje jednotlivé otázky a k nim tři odpovědí. Výsledky hlasování se
živě zobrazují na hlavní projekci.

••

Dotazy na řečníky – V průběhu přednášek mohou účastnící zasílat své dotazy řečníkům, kteří je živě vidí na svém tabletu, třídí si
je a sami odbavují a projekci.

••
••

Zpětná vazba – Ke každé přednášce je připraven set hodnotících otázek, které v aplikaci účastnící vyplňují.
Další moduly na míru dané akce
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