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Rendezvény applikációnk alkalmazása a szervezők, résztvevők és
támogatók számára újszerű, számos kényelmi funkciót felvonultató,
aktív részvételt biztosító lehetőséget teremt. Élő kommunikációt nyújt a
felek és a rendezvény szervezői részére, mely önmagában emeli az
esemény színvonalát és megítélését.



még a rendezvény előtt hírt kapnak az eseményről, láthatják a részletes programot;
személyre szabott friss információkat olvashatnak a rendezvényről, előadásokról és előadókról,
kiállítókról;
az esetleges programváltozásokat (figyelmeztetéseket, felhívásokat) azonnal láthatják a telefonjukon;
kiválaszthatják és megjelölhetik az őket érdeklő eseményeket, összeállíthatják saját látogatási listájukat;
interaktív térkép segíti a rendezvényre való eljutásukat illetve a rendezvényen tájékozódásukat;
azonnali üzeneteket (Push) kaphatnak az őket érintő témákban;
az applikáción keresztül kommunikálhatnak az előadókkal és a kiállítókkal a rendezvény előtt, alatt és
után;
értékelhetik a rendezvényt és az előadásokat, előadókat, kiállítókat, szállodát, cateringet;
letölthetik és megtekinthetik az előadások és kiállítók anyagait;
közösségi funkcióként chat-et használhatnak az esemény résztvevőivel.

 Előnyei a rendezvény résztvevői számára

 
A rendezvény információs eszközkészlete kiegészül egy olyan mobilalkalmazással, amin keresztül a
látogatók

nem szükséges írott, papír alapú dokumentáció összeállítása;
egyszerűen használható webes adminisztrátori felület áll a szervezők rendelkezésére;
biztonságos tárhelyet kapnak, melyből az előadások anyagai illetve egyéb információs anyagok
egyszerűen letölthetők;
az esetleges programváltozások azonnal átvezethetőek a rendszeren, ezáltal mindenki azonnal látja a
változást;
a résztvevőkből csoportok képezhetők, így a résztvevőket – vagy azok egy csoportját – célzott Push
üzenetekkel érhetik el;
az egyes események rendkívül egyszerűen értékelhetők, az értékelések azonnal összegződnek és az
illetékesek részére hozzáférhető.

Előnyei a rendezvény szervezői számára
 

Olyan kényelmi és informatív funkciókat tud biztosítani a látogatók, előadók, kiállítók és szponzorok
részére, mint pl.

zárt és biztonságos rendszert biztosít, melyhez csak a rendezvény szereplői férnek hozzá;
a rendezvény fő oldali grafikája egyéni igények szerint módosítható (akár többször is);
az egyes menüpontok megjelenítése szabályozható (látszódjon / ne látszódjon);
beállítható, hogy minek az értékelése engedélyezett vagy tiltott;
a résztvevők dönthetnek, hogy mely adataikat teszik hozzáférhetővé más résztvevők számára;
helyszínek, tárgyaló helyiségek foglalása óránkénti bontásban anonimizált módon.

... és még néhány SmartEvents® tulajdonság:


