Katılımcı
Listesi
Paketleri

Daha fazla
potansiyel
müşteriye
ulaşmanız için…

Fuar deneyiminizi
dijitalin gücü ile
destekleyin!
Sizin ihtiyaçlarınıza özel hazırladığımız paketlerimizin, firmanızın ürün ve hizmetlerini
hedef kitlenize AKILLI EŞLEŞTİRME SİSTEMİ ve BUSINESS CONNECT (hibrit
modelimizin) ile fuar öncesinde, fuar sırasında ve fuar sonrasında da duyurmak ve
potansiyel müşteriler ile rakiplerinizden önce iletişime geçmek için etkili bir reklam
aracı olduğunu biliyor musunuz?

Paketlerimizden faydalanarak MyTüyap mobil uygulamamız ve websitemizdeki
katılımcı listesinde ziyaretçilerin ilk göreceği firma olabilir, hizmet verdiğiniz ürün
gruplarında ilk sırada listelenebilirsiniz.

Akıllı Eşleştirme Sistemi sayesinde fuarda sergileyeceğiniz
ürün ve hizmetlerle veya firmanız ile ilgilenen
online kayıt olan ziyaretçilere, hem sistem üzerinden hem de email
yoluyla önerilirsiniz.

Firma önerilerine dahil olmak için MyTüyap Katılımcı Portalı’na girmeli
ve profilinizi düzenlemelisiniz.

Sistemde gözükmek için;
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Yüz yüze iletişimden daha fazlası:
Katılımcılarını potansiyel müşterileri ile,
zaman ve mekandan bağımsız, kesintisiz şekilde
buluşturduğu yeni nesil fuarcılık platformu

•
BUSINESS
CONNECT
üzerinden
katılımcı ve
ziyaretçiler:

•
•

Sanal kartvizit alışverişi
yapabilir

Basic paketinizi,

Doküman paylaşabilir

Basic+ veya Premium’a

Ürün demosu

yükseltin, daha fazla

gösterebilir
KARŞILIKLI OLARAK
• Profil görüntüleyebilir
• Toplantı isteği
gönderebilir

•

Toplantı organize
edebilir

•

Canlı video bağlantısı
gerçekleştirebilirler

ziyaretçiye ulaşın!

ihtiyacınıza göre
hazırladığımız
paketlerimizde
neler sunuyoruz?

Katılımcı Listesi

Daha çok bilgi… Daha çok görüntülenme!

 Belirlenen sayıda ürün ekleyin
 Görsellerle ürünlerinizi destekleyin
 Ziyaretçiler ile buluşmak için Akıllı
Eşleştirme Sistemine dahil olun

 Firma bilinirliği
 Ürününüzü profilinizde öne
çıkararak ürün tanıtımı yapın
 Akıllı Eşleştirme Sistemine daha
fazla ürününüzü dahil ederek daha
fazla ziyaretçiye ulaşın
 Sosyal medya paylaşımı ile
bilinirliğinizi destekleyin

 Ürünleriniz arasında seçim yapmak
zorunda kalmayın, istediğiniz kadar
ekleyin
 Daha fazla ürününüzü öne çıkarın
 Firmanızı da tanıtın, bilinirliğinizi artırın
 Akıllı Eşleştirme Sistemi’nde daha
fazla ürün grubunda daha fazla
ziyaretçiye ulaşın
 Dijital medya ile yüksek etkileşim elde
edin

• Dijital dünyaya ayak uydurun…
• √ Hızlı Erişim √ Doğru Kitle √ Kolay Arama √ Akıllı Öneri ile

Hibrit

• BULUNABİLİR ve BAĞLANABİLİR OLUN!

50 adet bağlantı talebi
gönderebilirsiniz

150 adet bağlantı talebi

300 adet bağlantı talebi

gönderebilirsiniz

gönderebilirsiniz

40 firma
ile sınırlı!

Dijital Platformlarda gözükecek firma faaliyet alanınızın seçimi

5

7

10

Akıllı Eşleştirme Sistemine dahil olacak faaliyet alanınızın seçimi

3

7

Dijital Platformlarda Sergileyeceğiniz Ürünlerinizin Adedi

10

20

10
20+

(Faaliyet alanı seçimi fuar kapsamından yapılacaktır)

Sergileyeceğiniz Ürün Başına İçerik (fotoğraf, video, doküman)

5

(3 fotoğraf, 1 video, 1 doküman)

5

(sınırsız)

5

(3 fotoğraf, 1 video, 1 doküman) (3 fotoğraf, 1 video, 1 doküman)

Firmanız Hakkında Doküman Ekleme

1

1

1

"Öne Çıkan Ürün" Ekleme

-

3

5

Ürün Kategorisindeki Firma Listesinde Öne Çıkma

-

-

1 Ürün Grubu

Sosyal Medya Paylaşımları

-

1

3

50 adet

150 adet

300 adet

1

3

10

Gönderebileceğiniz bağlantı talep sayısı
Platformda görüşme yapabilecek yetkili sayısı
Paket Fiyatları

Sözleşme –
Online Hizmet Bedeli
içeriğine dahildir!

+2.000 TL ile bu pakete +8.000 TL ile bu pakete
geçebilirsiniz
geçebilirsiniz

Dijital Platformlarda gözükecek firma faaliyet alanınızın seçimi
Basic pakette, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı kapsamından,
firmanızın faaliyet alanına uygun seçimi 5 adet, ve Basic+’ta
ise 7 olarak yapabilirsiniz.

5
Daha fazla faaliyet alanınız veya hizmetiniz mevcut ise;

Premium paket satın alarak daha fazla seçim yapabilirsiniz.
Fuar kapsamından yapacağınız faaliyet alanları seçimleri;
fuarımızın websitesindeki ve MyTüyap mobil uygulamada
ve Business Connect’te bulunan katılımcı listesi

filtrelemelerinde ilgili faaliyet alanlarında gözükmenizi
sağlayacaktır.

7

10

Akıllı Eşleştirme Sistemine dahil olacak faaliyet alanınızın seçimi
Paketiniz dahilinde, MyTüyap Katılımcı Portalı’nda fuar

kapsamı içinden yaptığınız faaliyet alanı seçimleriniz
arasından belirlediklerinizi Eşleştirme Sistemi’ne dahil
edebilirsiniz

Basic+ ve Premium Paketlerden birini tercih ederek,

daha fazla faaliyet alanı seçimi yapabilir;
Akıllı Eşleştirme Sistemi üzerinden daha fazla ziyaretçi ile
iletişime geçebilirsiniz.
Böylece ilgilendikleri faaliyet alanlarında arama yapan

ziyaretçilere gözükecek ve özellikle bu alanlar ile ilgilenen
ziyaretçilere siz de ulaşabileceksiniz.

3

7

10

Dijital Platformlarda Sergileyeceğiniz Ürünlerinizin Adedi

10

20

20+
(sınırsız)

Dijital platformlarda (websitesi, mobil uygulama,
Business Connect) bulunan firmanıza ait profilde;
Ziyaretçilere göstermek istediğiniz spesifik ürün ve/veya
makine/hizmetlerinizin adet bilgisidir.

Basic+ veya Premium paketleri tercih ederek 20 veya
20’den fazla ürün ve hizmetinizi profil sayfanıza
ekleyebilirsiniz.

Sergileyeceğiniz Ürün Başına İçerik (fotoğraf, video, doküman)

5

5

5

Katılımcı listesinde bulunan firmanıza ait profilde;

Ürün başına eklenebilecek fotoğraf, doküman/broşür,
video gibi içerik bilgilerinin adedini belirtir.
Her ürün başına;
3 fotoğraf, 1 broşür, 1 video olmak üzere toplamda 5
adet içerik ekleyebilirsiniz.

Firmanız Hakkında Doküman Ekleme

1

1

1

Katılımcı listesinde bulunan firmanıza ait profilde;
Firmanız ile ilgili sunum, katalog veya broşür
ekleyebilirsiniz.
Böylece ürün ve hizmetlerinizin yanı sıra firmanızı da

daha detaylı tanıtma imkanı bulabilirsiniz.

Firma Bilinirliği

Sürdürülebilir İşbirlikleri

Öne çıkan ürün ekleme

-

3

5

Katılımcı listesinde bulunan firmanıza ait profilde;

Basic+ ve Premium paketlerden birini satın alarak;
Öne çıkan ürün

Fuardan önce, fuar sırasında ve hybrid model sayesinde
fuar sonrasında öne çıkarmak veya lansmanını yapmak
istediğiniz yeni ürün veya hizmetinizi öne çıkarabilirsiniz.

Böylece, ziyaretçileri karşıladığınız profil sayfanızda
ürünlerinize daha da dikkat çekebilirsiniz.

Ürün Bilinirliği

Ürün Tanıtım

Ürün Kategorisindeki Firma Listesinde Öne Çıkma

YALNIZCA
PREMIUM
PAKETTE!

MyTüyap Mobil Uygulamasındaki ve Fuar Websitesinde bulunan Ürün Listesi’nde;
Ürün kategorisinde seçim (filtreleme) yapıldığında öne çıkma fırsatı yalnızca
PREMIUM paket satın alan firmalar ile sınırlıdır.

Ürün grubunda en üst sırada gözükmeniz için MyTüyap Katılımcı Portalında ürün
grubunu işaretlemelisiniz. Birden fazla ürün grubu varsa, öncelikli olarak yer
almak istediğiniz ürün grubunuzu belirlemelisiniz.

Ürün Bilinirliği

Ürün Lansman & Tanıtım

Sosyal Medya Paylaşımları
packagingfair

packagingfair

Eurasiapackagingfair

-

1 hikaye

3 hikaye

Firmanızın, fuarımızın sosyal medya hesaplarındaki HİKAYELERDE ÖNE ÇIKANLAR bölümünde takipçilerimiz ile
bir sene boyunca buluşmasını ister misiniz?

Hesaplarımızdan paylaşacağımız hikayeler;
• Direkt olarak fuar ile ilgilenen potansiyel müşterilerinize ulaşacak!
• Kullanıcıların her gün ortalama 3 saatini (Kaynak: globalwebindex) geçirdiği sosyal medyada görünürlüğünüzü
destekleyecek!
İşletmeler için akış içinde yapılan paylaşımlardan daha yüksek etkileşim oranı bulunan Hikayelerde yer almak için

Basic + veya Premium paketlerden birini satın alabilirsiniz…
Paylaşım zamanları için proje ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Gönderebileceğiniz bağlantı talep sayısı

50 adet

150 adet

300 adet

Business CONNECT Programı’nın yapay zeka kullanarak katılımcılarına ve ziyaretçilerine sunduğu akıllı eşleştirmeler ile dijital
dünyanın ticarette sunduğu fırsatları siz de yakalayın!
Firmanın portaldaki profilinde, katılımcı listesindeki özellikleriniz geçerli olacak.

Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçiler, hedef pazarlardan oluşturulmuş alım heyetleri bu portal üzerinden firmayla iletişime
geçebilecek.
Katılımcı ve ziyaretçilerin karşılıklı olarak ilgi alanlarına göre birbirlerine ulaşabildikleri akıllı eşleştirme sistemi ile online
toplantıları organize etmek daha kolay!
Basic paket ile 50 adet,
Basic+ ile 150 adet,
Premium ile ise 300 adet bağlantı talebi gönderebilirsiniz.

*Katılımcı firmanın; ziyaretçilerle görüntülü konuşma veya sohbet özelliğinden faydalanabilmesi için, önce ziyaretçiye mesaj
göndermelidir.
Katılımcı - ziyaretçi toplantısı, ancak ziyaretçinin, katılımcının görüşme talebini kabul etmesi durumunda gerçekleşecektir.

Platformda görüşme yapabilecek yetkili sayısı

1

3

10

Business Connect üzerinde bulunan firmanıza ait
profilde;

Yetkili isimlerinin ve yetkililere ait iletişim bilgilerinin
adedini belirtir.

Basic+ veya Premium paketler ile,
profilinizdeki yetkililerin sayısını artırabilirsiniz.
Böylece daha fazla ziyaretçi, daha doğru yetkili ile
nokta atış iletişim kurabilir.

1.3+

*
Milyon

potansiyel alıcıya ulaşmak için bir fırsatınız var!

* www.packagingfair.com adresini 1 yıl içinde ziyaret eden kullanıcıların sayısı

Ana sayfada yer alın, herkesin gözü sizin üstünüzde olsun!
• www.PackagingFair.com adresinde ana sayfada,

• Websitemizde tüm katılımcıların listelendiği katılımcı sayfasında ve
• MyTüyap mobil uygulamasındaki katılımcı listesinde,
• Logonuz ve firma adınız en başta yer alsın,
• İlk görünen siz olun,

• Kalabalıkta kaybolmayın,
• Rakiplerinizden bir adım öne geçin ve

Sektörle ilgili, Türkiye ile sınırlı kalmayan farklı
coğrafyalardan 1.3 Milyon’un üzerinde potansiyel
alıcıya direkt ulaşın!

12 firma ile sınırlı!
Ana Sayfada Öne Çıkan Katılımcılar Listesi - 15.000 TL

Fırsatlardan yararlanmak için
bizimle iletişime geçin!
Proje Ekibi
+90 212 867 11 00
team@packagingfair.com

