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Vanliga frågor och svar gällande utställarmontern, sponsorytan, besökare och statistik

Nedan följer ett antal frågor och svar som kan vara bra att känna till!

Information om deltagare/besökare till er monter

Hur ser ni som utställare de andra deltagarna?
När en deltagare besöker montern så ser man det i fliken ”Besökare”. Du som utställare kan då
klicka på namnet och chatta/säga hej etc.

Kan man få statistik?
Ja, genom att klicka på ikonen med ett litet “diagram”, som ni hittar i rutan med ert företagsnamn
i montern, så får man fram antal unika besökare, vilka länkar besökarna tryckt på, dokument
som öppnats etc.

Finns det en deltagarlista på alla som registrerat sig i plattformen oavsett om de är
inloggade eller ej?
Under själva mötet så hittar ni en flik "Deltagare" där alla som registrerat sig dyker upp med
namn. Härifrån kan man också direkt gå in på en deltagares profil och chatta med dom/starta ett
videosamtal.
Besökare i montern kan även ställa en fråga direkt i montern, då syns denna samt svar från
utställaren för övriga besökare också.

Syns då namn och organisation?
Man kan se namn samt om deltagaren är kopplad till någon föreläsning som talare, moderator
eller som företagsrepresentant.
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Beroende på om deltagaren har lagt in mer information på sin egna profil eller inte så syns detta
(exempelvis organisation etc).

Hur får jag tag på en deltagares kontaktuppgifter?
Genom att chatta eller interagera med deltagaren och be om kontaktuppgifter.

Frågor om sponsorytan

Hur kan jag förhandsgranska min monter eller titta på den som en deltagare?
Deltagarna kommer se din monter på precis samma sätt som du, förutom att ni har tillgång till
“redigera”-ikonen uppe till höger samt “Statistik”-ikonen.
Prova gärna att logga in flera företagsrepresentanter samtidigt så kommer ni se att dom dyker
upp under “Besökare”-fliken.

Hur lägger jag till en monterrepresentant?
Alla monterrepresentanter behöver vara anmälda genom ?????. En monterrepresentant dyker
upp i er monter först när de har loggat in med sin mailadress. Om ni vill anmäla ytterligare
monterrepresentanter, kontakta ??????????

Hur får jag upp en bild på mig själv som företagsrepresentant?
Ladda upp ditt foto under "Mina inställningar" i menyn till vänster.

Kan jag starta ett videomöte med en besökare?
Ja, klicka på namnet på besökaren så kommer du in på deras profil. Här kan du antingen chatta
eller starta ett videomöte. Chattar och videomöten inne via en deltagarprofil är endast synlig er
emellan.

Frågor direkt i montern
I din monter finns ett fält där besökare kan ställa frågor direkt till er. Frågorna och svaren är
synliga publikt för alla som besöker er monter. Andra deltagare/besökare kan även “gilla” och
rösta upp en viss fråga.

Besökare
I din monter finns även ett fält där man ser vilka besökare som är inne just nu. Kolla gärna
denna och skicka iväg ett meddelande till besökare som tittar in hos er!
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Vad händer om någon skickar ett chattmeddelande till mig när jag inte är online på
plattformen?
Du får då meddelandet skickat som ett mail istället och kan logga in direkt och svara.

Är pdf:er som laddas upp nedladdningsbara?
Ja, man kan titta på pdfen direkt i plattformen men också ladda ner den.
Vi har tidigare begränsat antal dokument som får laddas upp till tre per bolag men då vi har
förstått att ni gärna vill ladda upp fler har vi beslutat att släppa på detta och ni kan ladda upp så
många dokument ni vill.

Kan man lägga in en video i montern?
Ja, man kan bädda in en YouTube eller Vimeo-video i informationsfältet. Skicka till
support@appinconf.com så får du hjälp.

Hur lägger jag upp en GIF-Banner?
Vi har nyligen uppdaterat plattformen så att man själv kan ladda upp en GIF-banner. Behöver ni
hjälp att "länka in" en GIF istället så kontakt support@appinconf.com.

Support
Utställarsupport vid behov ges via support@appinconf.com som bemannas måndag till fredag,
08.00-17.00.


