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29. – 30. oktober 2020

UTSTILLERINFORMASJON
Her følger praktisk info om oppsett og filer for den digitale utstillerplattformen.
Ta kontakt med Katrin Andersen, katrin@npg.no hvis du har spørsmål.

MATERIELLFRIST: 15. OKTOBER
Obs: send inn logo og kort presentasjon til
bruk på NTFs webside, så legges dette ut
så snart vi får det inn.
Send filer til siri@npg.no

-

30.OKT
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L A N D S M Ø T E P L AT T F O R M E N

LOBBY
Når deltakeren logger seg inn, kommer man inn i LOBBYEN
Fra lobbyen kan man gå til hovedscene, program, informasjon, utstiller etc,

UTSTILLERREGISTERET
Når man klikker på Utstillere kommer man til
utstillerregisteret.
Søkbar oversikt over alle utstillere

-

30.OKT
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UTSTILLERPROFIL

Til høyre er det en meny
med snarveier til de ulike
sidene

SPESIFIKASJON FILER:
PRESENTER DEG
-

Egen utstillerside i arrangementet

-

Mulig å legge inn logo, firmainformasjon,
produktinformasjon, nyheter, tilbud, etc.

-

Mulig å legge inn video og/eller bilde

-

Hovedbilde: 1920x1080 px eller video: .mov eller .mp4, link til
video (Vimeo eller Youtube)

-

Logo: 500x250 px (.jpg eller .png). Bruk hvit bakgrunn eller hvit
ramme.

-

Presentasjon tekst: 1-2 avsnitt, ikke for lang, illustrasjonsbilde
nederst 500x250 px
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-

30.OKT

K O N TA K T S I D E N

Websider / sosiale medier:
-

Korrekt firmanavn, adresse, tlfnr og mail

-

Nettside: full link

BLI KONTAKTET

-

Facebook; full link

-

Kontaktinformasjon (firmanavn, adresse, telefon, epost)

-

Linkedin: full link

-

Link til websider og sosiale medier

-

Twitter: brukernavn

-

Deltakere kan sende melding direkte til utstillerne

-

Instagram: brukernavn

-

Epost: anbefaler at denne er bemannet under arrangementet
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P R E S E N TA S J O N A V A N S A T T E

PRESENTER DE ANSATTE

SPESIFIKASJON FILER:

-

Relevante kontaktpersoner

-

Bilde av ansatte .jpg eller .,png – 200x200 px

-

Informasjon om kontaktpersonenes kompetanse, etc.

-

Tekst: Navn og tittel, presentasjon av hver, epost,

-

Bilde av de ansatte

-

Mulig å be om møte direkte med dine ansatte
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DOKUMENTER

EGEN MODUL FOR DOKUMENTER

SPESIFIKASJON FILER:

-

Deltakerne kan lese eller laste ned dokumenter.

-

.pdf (unngå mellomrom og æøå i filnavnet,)

-

Anbefalt 1 – 3 dokumenter (.pdf)

-

Navn på dokumentet

-

30.OKT

2020
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-

P R E S E N TA S J O N - NTFs nettsted
https://www.tannlegeforeningen.no/nordental

UTSTILLEROVERSIKT:

SPESIFIKASJON FILER:

-

Logo

-

-

Kort tekst (max 80 ord)

Vi bruker samme logo som på utstillerprofilen

30.OKT
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TILLEGGSMULIGHETER

VIDEOMØTER | GRUPPEROM
-

Inviter til videomøte på bestemte tidspunkt, eller hele dagen (pris pr
møte evt dag)

-

Til videomøtene benyttes WhereBy

-

Fortell om dine produkter og få direkte kontakt med kunder og
kontakter

-

Webinarer, workshops, presentasjoner, foredrag nyhetslanseringer
etc.

-

Max 50 personer i hvert grupperom

VI HJELPER DEG MED Å LAGE VIDEOER TIL BRUK UNDER
ARRANGEMENTET
-

Studiotid i forkant av arrangement med alt av teknikk, lys, lyd og
studiooppsett

-

Planlegging, regi og produksjon

-

Stream til event-plattform

-

Tilpasninger for eget bruk senere

-

30.OKT
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OPPSUMMERING
- Hva skal sendes inn (utstillerpakke standard og pluss)
Fil

Spesifikasjon

Utstillerprofil
Logo

2:1 – 500x250 px, .jpg eller .png. Hvit bakgrunn eller ramme

Illustrasjonsbilde

1920x1080 px

Eventuelt video

Link til Vimeo eller YouTube - .mov eller .mp4

Presentasjon

Fritekst – 1- 2 avsnitt, anbefales ikke for langt. Bilde 500x250 px

Kontaktsiden
Kontaktinfo

Korrekt firmanavn, adresse, tlfnr og mail
Nettside: full link, Facebook: full link, Linkedin: full link, Twitter: brukernavn

Presentasjon av ansatte
Bilde av ansatte

Portrettbilde 200x200 px

Informasjon

Navn, tittel, introduksjonstekst, e-post

Dokumenter
Filer for nedlastning

Anbefalt 1-3 dokumenter. .pdf (unngå mellomrom og æøå i filnavnet)

Presentasjon NTFs nettsted
Logo

Vi bruker logo som i utstillerprofil (send evt annen hvis ønskelig)

Presentasjon

Kort tekst (max 80 ord)

-

30.OKT

2020

