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AppInConfs Virtuella Plattform



PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR

- Profilbild

- Information

- Företag

- Arbetsroll/titel

- Social medier

- Nås via ”Mina inställningar” i 
menyn till vänster 



MATERIAL ATT FÖRBEREDA

BANNER
Dimensionerna 1200x500 pixlar. Format PNG, JPEG eller GIF.

LOGO
Kvadratisk version, minst 500x500 pixels. Format PNG eller JPEG.

VIDEOS
Max 2 video / företag. Format MP4 (720p, 4000kbps).
Laddas upp via YouTube eller Vimeo och bäddas in i er monter.
Kontakta support@appinconf.com för hjälp.

INFORMATION & KONTAKT
Rekommenderat max 400 ord. Texten bör vara relevant för 
målgruppen. Länk till webbplats, e-postadress, telefonnummer.

SOCIAL MEDIA
Länkar till sociala medier för företaget; LinkedIn, Twitter, Facebook.

DOKUMENT
Max 5 per företag. Format PDF.

CHAT
Möjlighet till individuella text- och videochattar med deltagare.



REDIGERA MONTER

ER MONTERYTA
Nås genom att klicka på ert namn uppe till höger och 
därefter ”My profile”. Klicka sedan på ert företagsnamn.

FLER REPRESENTANTER
Måste vara anmälda via konferensorganisatören.

REDIGERA
Börja redigera genom att klicka på ikonen uppe till höger.



ÖPPNA FRÅGOR 

- Deltagare kan ställa ”öppna frågor”, vilket 
betyder att alla besökare av montern ser dessa

- Se andra frågor och rösta / gilla

- Representanter kommer att kunna svara



BESÖKARE

- Alla nuvarande besökare i montern kommer att 
listas under fliken Besökare

- Du kommer att kunna klicka på en deltagare och 
få tillgång till deras profil



DELTAGARPROFIL

- Profil

- Sponsorrepresentant

- Programengagemang

- Textchatt

- Videochatt



STATISTIK

- Som representant kommer du att kunna se statistik för din monter

- Hur många besökare och när

- Hur många klick på enskilda dokument och länkar



SAMMANSTÄLLNING

- Du kommer att kunna hantera din monter

- Deltagarna kommer att kunna boka möten med dig

- Deltagarna kommer att kunna ställa öppna frågor i din monter

- Du kan ha individuella text- och videochattar med deltagare

- Du kommer att ha tillgång till kontinuerlig statistik för din monter

- Du får ett meddelande om frågor, chattmeddelanden eller mötesförfrågningar


