
Az egyetlen rendezvény platform, amire
szükséged lesz

Az EventManager képes élő, online vagy hibrid rendezvények magas színvonalú
kiszolgálását biztosítani. Bármilyen típusú rendezvény teljes körűen megszervezhető és
lebonyolítható. Egyetlen eszközben minden olyan elem, mely egy mai rendezvény
elengedhetetlen kelléke. 
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Ezt látnod kell, találkozzunk!
Kérd ingyenes bemutatónkat és tudj meg többet!  
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Teljes szabadság a dizájn terén 
Saját nyelvezet használatának lehetősége
Többnyelvű oldal elkészítésének lehetősége
Menüelemek szabadon elhelyezhetők,
szerkeszthetők, elnevezhetők 
Moduláris felépítés, ezek alkalmazásának
lehetősége
Résztvevők listázása
Előadók listázása
Kiállítók listázása
Képek, logók szabadon elhelyezhetők
Publikus elemek, illetve csak belépés után
látható menü elemek
Több adminisztrátor felvételének lehetősége
Résztvevők kezelése vagy regisztrációs
felülettel, vagy meghívásos alapon

Résztvevők regisztrációjának lehetősége,
kezelése (szerepkörök szerint). A regisztrációs
felület szabadon szerkeszthető, előre
megadható profilozás (szektor, szegmens,
profil, üzletkötési érdeklődési kör).
Meghívók, illetve sablonlevelek küldésének
lehetősége
Teljeskörű naplózás a visszakereshetőség és
biztonság érdekében
Rendkívül gyors keresési lehetőség számos
szűrési paraméter segítségével
Listák és jelentések készítése pillanatok alatt
Pénzügyi modul: jegykezelés, jegyvásárlás,
számlázás
Szállodakeresés, szállásfoglalás 
Beléptetés

Szervezés és Adminisztráció

Interaktív rendezvény – hozzávalók, elkészítés, tálalás

A rendezvény programjának rögzítése,
automata megjelenítése
(Virtuális) Térkép megjelenítése a résztvevők
számára
Videók, dokumentum fájlok tárolása,
megjelenítési lehetősége
Teljeskörű naplózás a visszakereshetőség és
biztonság érdekében

Zoom és más videószoftverek integrációja
Streaming
Legmodernebb videó technika
Igény szerinti integrálás lehetősége
Adatbiztonság
Chat és egyéb kommunikációs platformok 
Gamifikációs funkciók
Mobil applikáció 
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Rendszerünk tartalmazza az ún. B2B (Bussines to Business) – alkalmak
lebonyolításának támogatását. A B2B platform lehetőséget nyújt arra,
hogy a rendezvény résztvevői és szereplői szervezett és profi
körülmények között vehessék fel a kapcsolatot egymással, és első üzleti
egyeztetésük már a rendezvényen megtörténhessen. Ehhez
rendszerünk olyan funkciókat képest biztosítani, mint érdeklődési
profilok szerinti ajánlás, automatikus időpont és helyszín (pl. asztal)
kiajánlás a résztvevők részére stb.
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B2B

Szponzorok megjelenítése
Üzleti találkozók kezelése
Networking

Élő, online vagy hibrid
Profilok kezelése
Marketplace


