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SAĞLIK SEKTÖRÜNE ÖZEL TÜM PLATFORMLARDAN

GÜVENLİ YAYIN

İnternet ve sunucu güvenlik hizmetleri sağlayıcısı CLOUDFLARE kullanılmaktadır.
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Etkinliğe özel domain adı ile site açılması

Kurumsal yapıya uygun site tasarımı

Kişiye özel mail ve şifre ile siteye giriş

Canlı yayın alanından akışı izleyebilme

Soru sor bölümünden moderatöre anlık soruları iletebilme

Günlük program akışını site içerisinden takip edebilme

Giriş ekranında daha fazla katılımcı bilgisi alınması

Site içerisinde iki farklı dil seçeneği

Birden fazla yayın alanı ile aynı anda paralel oturumlara katılabilme

Farklı dil seçenekleri ile yayını simultane olarak izleyebilme

Chat odaları sayesinde yetkililer ile anlık konuşabilme

Her yayının sonunda panele ait anket ile izleyicilerin yorum
ve puanlarına ulaşabilme

Yayına dair içerikleri tek tıkla download edebilme

Etkinlik programını tek tıkla takvimine ekleyerek
hatırlatıcı oluşturma

Üst menü sayesinde program içeriğine kolay ulaşım

Konuşmacılar sekmesi ile program katılımcılarının
öz geçmişlerini görüntüleyebilme
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görüntüleme ve web sitelerine ulaşabilme

Üst menüde bulunan Network Alanı sayesinde tüm katılımcılar ile
ortak alanda chat yapabilme imanı

Lobi alanı içerisinde etkinlik videolarını izleyebilme ve
marka alanlarına ulaşabilme

Lobi alanındaki statik ve dinamik alanlar sayesinde reklam alanları
ile ziyaretçilere ulaşabilme

sunabilme imkanı

Ana Salon ve Paralel Salonlardaki yayın ekranlarının
yanında reklam alanları

Geniş fuar alanı sayesinde katılıcıların stantlarını açabilmesi

Etkinlik katılımcı kategorilerine göre stant içerik ve
büyüklüklerini belirleyebilme

Firmaya ait tanıtım kataloglarının pdf olarak indirilebilmesi

Firma görevlileri ile canlı sohbet edebilme imkanı

Online Destek Ekibine her an ulaşabilme ve yardım alabilme imkanı

Admin paneli sayesinde ziyaretçi girişlerini görüntüleyebilme

Admin panelinden moderatöre iletilen soruları görüntüleyebilme

Admin paneli ile istenilen paralel salonu aktif/deaktif yapabilme

Admin panelinden yayın sonu yapılacak anketleri kontrol edebilme
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REFERANSLARIMIZ

ve dahası...
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Şirket toplantıları, etkinlikler, fuarlar, kongreler, seminerler ve
farklı tüm projeleri sanal ortamda gerçekleştirmek mümkün.

Katılımcılara, fiziki olarak katıldıkları toplantılarda yaşadıkları
deneyimleri online olarak yaşayabilecekleri bir platform sunuyoruz.



Katılımcılar, kişiye özel kullanıcı adı ve şifreleri
ile etkinliğe giriş yaparlar. Aynı kullanıcı adı ve şifre ile
giriş yapılması halinde sistem güvenlik açısından ilk giriş yapan
kişiyi sistemden atar. Bu nedenle şifreler paylaşılmamalı ve



Katılımcılar giriş yaptıktan sonra canlı yayın alanına
gelirler. Bu alandan günlük yayın akışı izlenebilir.
Aynı zamanda moderatöre veya konuşmacılara sorularını
anlık olarak iletme imkanı bulabilirler. 



Günlük program akışı yayın ekranının üst tarafındaki
butondan tıklanarak takip edilebilir.



* İsim - Soyisim

GİRİŞ

* E-mail

* Şifre

KVKK Sözleşmesi

KVKK Sözleşmesini okudum, anladım.

GİRİŞ

TR EN



YAYINA KATILMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.

TR EN
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Şirket toplantıları, etkinlikler, fuarlar, kongreler, seminerler ve
farklı tüm projeleri sanal ortamda gerçekleştirmek mümkün.

Katılımcılara, fiziki olarak katıldıkları toplantılarda yaşadıkları
deneyimleri online olarak yaşayabilecekleri bir platform sunuyoruz.



Katılımcılar, kişiye özel kullanıcı adı ve şifreleri
ile etkinliğe giriş yaparlar. Aynı kullanıcı adı ve şifre ile
giriş yapılması halinde sistem güvenlik açısından ilk giriş yapan
kişiyi sistemden atar. Bu nedenle şifreler paylaşılmamalı ve



Katılımcılar giriş yaptıktan sonra program akışına veya
tercihlerine göre istedikleri odayı seçebilecekleri lobi alanına
gelirler. Bu alandan Ana Salon, Workshop odaları seçilerek
yayın izlenebilir. Chat odasına geçiş yapılarak dilediği kişi ile
sohbet gerçekleştirebilir. 



Katılımcılar yayın alanından, moderatör veya
konuşmacıları online olarak izleyebilirler.



Özelleştirilebilen Workshop odaları ile katılımcılar,
program akışı içerisinde paralel olarak sunulan bir çok
etkinliğe katılma imkanı bulurlar. 



Chat odasına giriş yapan katılımcılar,
organizasyon ile ilgili yetkililer ile anlık chat
yapabilme imkanı bulabilirler. 
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Şirket toplantıları, etkinlikler, fuarlar, kongreler, seminerler ve
farklı tüm projeleri sanal ortamda gerçekleştirmek mümkün.

Katılımcılara, fiziki olarak katıldıkları toplantılarda yaşadıkları
deneyimleri online olarak yaşayabilecekleri bir platform sunuyoruz.



Gerçekleştirmek istediğiniz online etkinliğiniz için sunduğumuz
alternatif Sanal Etkinlik Merkezlerimizden istediğinizi seçerek
katılımcılarınızı ağırlayabilirsiniz. 



Projenize uygun olarak seçeceğiniz Sanal Etkinlik Merkezimizi
kurumsalınıza ya da projenize uygun logolar ile dizayn edebiliriz.
Ayrıca etkinliğe ait marka alanları ile sponsorlarınızın logolarını statik
veya dinamik olarak hazırlayarak web sitemize entegre edebiliriz. 



Sanal Etkinlik Merkezimiz etkinliğiniz için katılımcıları bekliyor.
Bu alan istenirse, hareket eden insanlardan dalgalanan bayraklara, led ekranlarda
dönen logolardan kayan yazılara kadar dinamik bir şekilde de tasarlanabilir.  



Kullanıcı Adı

Şifre

Katılımcılar, kişiye özel kullanıcı adı ve şifreleri
ile etkinliğe giriş yaparlar. Aynı kullanıcı adı ve şifre ile
giriş yapılması halinde sistem güvenlik açısından ilk giriş yapan
kişiyi sistemden atar. Bu nedenle şifreler paylaşılmamalı ve



Etkinliğe ait "Program" üst tarafta bulunan menüden kolaylıkla seçilebilir.
Etkinliğin günlük akışı içerisinden takip edilmek ve katılmak istenilen program,
takvime ekle butonu ile bilgisayar ve mobil cihazlarda yeni etkinlik olarak oluşturulabilir. 



Yine üst menüde bulunan "Konuşmacılar" sekmesinden seminer/kongre boyunca
söz alacak olan panelistlerin öz geçmişlerine rahatlıkla ulaşılabilir. 



logoları kategoriler halinde katılımcılara sunulur. Logolara tıklayarak



Fiziki etkinliklerde olduğu gibi Sanal Etkinlik Merkezimizde bir network imkanı yaratmakta.
Üst menüde bulunan "Network Alanı" sayesinde tüm katılımcılar chat yapabilme imkanı bulurlar. 



Sanal Etkinlik Merkezimize giriş yapan katılımcılar önce Lobi alanında gezinirler. Sponsor logolarının
olduğu marka alanları ile dizayn edilmiş geniş lobi içerisinde bulunan led ekranlarda etkinlik videoları
izlenebilir. Bu alan içerisinde reklam alanları, karşılama masası, sponsor panoları, stantlar ve
salonlar gibi birçok tıklanabilen ve/veya tıklanamayan statik ve dinamik bölümler bulunmakta.



Lobide bulunan "Welcome Desk" görseli tıklandığında projenin genel konseptine uygun tasarlanmış
ve içerik olarak reklam alanları ile dolu olan Welcome Desk’e geçiş yapılır. 



Fiziki etkinliklerde olduğu gibi "Welcome Desk" ziyaretçilerimize, etkinlik tanıtım dosyalarını ve



"Salonlar" sekmesine ya da lobide bulunan "Salonlar" yazılı kapıya tıklandığında
programın gerçekleşeceği tüm salonlara geçiş yapılabilir. 

Canlı yayının olduğu salonlar
aktif olacaktır. 

Canlı yayının olmadığı
salonlar ise deaktif olacaktır. 



Etkinlikteki canlı yayınlar 2 farklı salonda gerçekleştirilir.
Ana Salon ve Paralel Salonlar diye ayırdığımız salonlarda yine
sponsor reklam alanları bulunmaktadır. 
Yayınlarda çift dil seçeneği bulunur ve dileyen ziyaretçiler
simultane tercüme ile canlı yayını izleyebilirler. 



Ziyaretçiler canlı yayın sırasında konuşmacıya sorularını anlık olarak yan tarafta bulunan
"Soru Sor" alanından iletebilirler. Ayrıca her yayından sonra panele ait anket yayınlanarak
ziyaretçilerin yorumları ve puanları değerlendirme için toplanır. 



Sanal Etkinlik Merkezi içerisinde bulunan geniş fuar alanı sayesinde



kategorisine göre de ayrıştırılarak bu alanda konumlandırılırlar. 





Firmaya ait tanıtım katalogları bu bölümden pdf olarak indirilebilir. 



ziyaretçiler canlı sohbet edebilme imkanı bulabilirler. 



Stantları ziyaret eden katılımcılar "Kartvizit Bırak"
bölümünden kendi bilgilerini stant yetkililerine ulaştırabilirler.



Ziyaretçiler etkinlik süresince, her türlü soru ve sorunları için
"Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?" kutucuğuna tıklayabilirler.
Online Destek Ekibimiz yardımcı olabilimek adına ziyaretçileri bekliyor olacaklar.  




