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Rejestracja, 

Logowanie  
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Ustalenie dostępności 

w kalendarzu  

3 

Panele. Przegląd planu 

konferencji 

 

Możliwość dodania do swojego 

prywatnego kalendarza wydarzeń, 

w których chce się wziąć udział.  

 

Możliwość oglądania prelekcji 

na żywo lub późniejszym czasie. 

 

Możliwość oceny prelekcji. 

 

Możliwość przejścia do stoiska. 

 

Możliwość pobrania materiałów. 

 

Podgląd prelegentów.  

4 

Wirtualna wycieczka 

po stoiskach  

 

Możliwość wyszukiwania 

firm poprzez produkty. 

 

Możliwość kontaktu 

z pracownikami stoisk 

poprzez czat lub 

umówienie spotkania. 
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Networking 

 

Bezpośredni kontakt: 

- z uczestnikami  

- z helpdeskiem 

Virtual Expo 

Ścieżka dla Odwiedzającego 



Virtual Expo 

Zanim zaczniesz korzystać 

1 2 3 

Aktywuj konto Zaloguj się Potwierdź zgody  



Virtual Expo 

Zanim zaczniesz korzystać 
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Uzupełnij profil  

Virtual Expo 

Możliwość zaplanowania 

i zarządzania swoim czasem 

na konferencji.  

Ustaw swoją dostępność w kalendarzu  

Możesz ustawić sobie 

dostępność dla innych 

użytkowników na każdy 

dzień indywidualnie. W tym 

celu podajesz zakres godzin 

dostępności.  

 

Po wybraniu zakresu 

dostępności generowana 

jest siatka godzin 

z 20-minutowymi 

przedziałami czasowymi. 



WEJŚCIE 

 



Panele 
Prelekcje, wykłady, panele dyskusyjne. 

Platforma zapewnia pełne wsparcie poprzez 

możliwość zaawansowanego zarządzania 

agendą i obsługę wideokonferencji na żywo 

oraz na żądanie. 



Możesz oglądać 

prelekcję na żywo. 

Możesz obejrzeć 

prelekcję kiedy 

chcesz.  

Możesz ocenić 

prelekcję. 
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Panele 

Dla Odwiedzającego i dla Wystawcy 

Opis 

prelegenta  
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Możesz dodać wydarzenia 

do swojego kalendarza. 

Pozwoli to na monitorowanie 

wydarzeń i optymalne zaplanowanie 

czasu konferencji. 

Odwiedź stoisko wystawowe. 

Jeżeli prelegent jest jednocześnie 

pracownikiem Wystawcy to pojawia 

się dodatkowo link umożliwiający 

przejście do stoiska wystawowego. 

Panele 

Dla Odwiedzającego i dla Wystawcy 



Strefa Expo 
Dostęp do wirtualnych stoisk zapewnia wystawcom 

bogate możliwości prezentacji oferty poprzez 

materiały graficzne, materiały wideo 

i bezpośredni kontakt z odwiedzającymi. 



Przejdź 

do stoiska. 

Znajdź wystawcę poprzez 

wyszukiwanie po nazwie, 

filtrowanie po kraju, 

certyfikacie, kategoriach. 

Zobacz szczegóły 

Wystawcy. 

Wystawcy 

Dla Odwiedzającego 



Produkty  

Wyszukaj wystawcę 

poprzez  produkty. 

 

Odwiedź Stoisko 

Dla Odwiedzającego 

Informacje 

o produkcie 



Możesz pobrać 

materiały informacyjne 

do swojej teczki. 

Możesz umówić się 

na spotkanie z pracownikami 

wystawcy. 

Stoisko wystawcy 

Dla Odwiedzającego 

Możesz obejrzeć wideo 

Obejrzyj produkty wystawcy. 

Możesz skontaktować się  

z pracownikami wystawcy. 

Zobacz profile social media, 

prześlij dokumenty, 

wypełnij ankietę. 



Wybierz stoisko, 

jego kształt i kolor. 

 

Dodaj pliki graficzne 

i wideo, które będą widoczne 

na stoisku. 

 

Wprowadź opis, logo, 

tłumaczenia. 

 

Dodaj linki do strony www, 

social mediów. 

 

Dodaj dokumenty. 

Odwiedzający będą mogli 

sobie je pobrać. 

 

 

Dodaj pracowników 

stoiska. 

Daj możliwość 

umieszczania 

dokumentów przez  

Odwiedzających.  

 

 

Dodaj produkty, w formie 

zdjęcia i opisu.  

 

Dodaj produktowi kategorie 

i podkategorie oraz zaznacz 

certyfikat.  

Stwórz ankietę 

i podepnij ją pod stoisko.  

Na koniec sprawdź statystyki.  

Zobacz wskaźniki aktywności na 

poziomie stoiska. 

Dodaj wideo. 

Odwiedzający będą mogli 

sobie je obejrzeć. 

Zarządzanie stoiskiem 

Ścieżka dla Wystawcy 

1 2 4 5 
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Dodaj Podkategorie  
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Stoisko 

Dla Wystawcy 

Zarządzaj stoiskiem. 

 



Wybierz stoisko, 

jego kształt 

i kolor. 
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Dodaj pliki graficzne 

i wideo, które będą 

widoczne na stoisku. 

 

Wprowadź opis, logo 

i tłumaczeniaa. 

 

Dodaj linki 

do strony www, 

social mediów. 

 

Dodaj produkty, które 

chcesz zaprezentować 

w formie zdjęcia i opisu.  

Nadaj produktowi kategorię 

i podkategorię oraz zaznacz 

certyfikat. 

 

Dodaj pracowników stoiska, 

z którymi Odwiedzający będą 

mogli się kontaktować. 

7 6 5 4 
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Stoisko 

Dla Wystawcy 

Dodaj dokumenty, 

które Odwiedzający 

będą mogli sobie 

pobrać.  

 

Dodaj wideo, 

które Odwiedzający 

będą mogli sobie 

obejrzeć.  
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Wybierz stoisko, 

jego kształt 

i kolor. 

 
1 
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Stoisko  

Dodaj pliki graficzne i wideo, 

które będą widoczne na stoisku. 

 

Wszystkie wymiary są określone  

w pikselach (px) i znajdują się 

bezpośrednio na każdym polu 

reklamowym. 
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2 i  

Dla Wystawcy 
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Wprowadź opis 

 

3 

Wprowadź logo 
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Stoisko 

Dla Wystawcy 
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Dodaj dokumenty, 

które Odwiedzający 

będą mogli sobie 

pobrać.  

 Dodaj wideo, 

które Odwiedzający 

będą mogli sobie 

obejrzeć. 

 

4 5 i  

Stoisko 

Dla Wystawcy 



Dodaj pracowników stoiska, 

z którymi Odwiedzający będą 

mogli się kontaktować. 
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Dodaj produkty, które chcesz 

zaprezentować w formie zdjęcia 

i opisu. Nadaj produktowi 

kategorię i podkategorię oraz 

zaznacz certyfikat. 

 

Po dodaniu części tekstowej  

i zapisaniu produktu, możesz 

dodać zdjęcie/grafikę. 
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Stoisko  

7 i  

Dla Wystawcy 
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Dodaj linki 

do strony www, 

social mediów. 
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Stoisko 

Dla Wystawcy 



Networking 

Wirtualna strefa networkingu ułatwia dostęp do 

uczestników wydarzenia poprzez system 

kalendarzy, chat i komunikator audio-wideo. 



Networking 

Komunikacja poprzez platformę 

Wyszukaj kontakt 

na liście uczestników 

Umów spotkanie 

Potwierdź spotkanie 

Zobacz zaplanowane  spotkania 

PAMIĘTAJ ŻEBY CZĘSTO 

SPRAWDZAĆ SWÓJ KALENDARZ, 

SZCZEGÓLNIE ZAKŁADKĘ  

"DO POTWIERDZENIA" 



Dodaj do ulubionych 

wybranych użytkowników 

Zobacz profil    

użytkownika 

Skontaktuj się poprzez czat 

tekstowy lub rozmowy wideo 

z jednym lub z wieloma 

użytkownikami naraz. 

Networking 

Komunikacja poprzez platformę 

DOSTEP DO RÓŻNYCH FORM 

KONTAKTU, JEST UZALEŻNIONY  

OD RODZAJU POSIADANEGO KONTA. 



W razie pytań skontaktuj 

się z nami. 

Helpdesk 
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ZAPRASZAMY 

Skontaktuj się z nami  

technical@lentewenc.pl 


