Інструкція для експонентів

Ласкаво просимо на online
платформу виставки
InterBuildExpo!
• EventsWallet – інноваційна платформа
для організації та проведення заходів в
офлайн, онлайн і гібридному форматах.
Платформа забезпечує аудиторію усіма
необхідними інструментами для участі у
виставках, ефективної комунікації та
пошуку партнерів з різних куточків світу.
• Для початку роботи з платформою, будь
ласка, перейдіть за посиланням:
https://eventswallet.com/uk/events/40/

Ви на головній сторінці заходу

Step 1

• На головній сторінці ви можете
ознайомитися з короткою
інформацією про захід, часом і
місцем проведення.
• Для того, щоб пройти далі,
натисніть кнопку «Увійти».

Розділи платформи та вхід на захід:

•

Головна сторінка заходу

•

Живий журнал заходу

•

Програма заходу

•

Павільйон заходу зі стендами експонентів

•

Список контактів аудиторії заходу

•

Індивідуальний розклад користувачів

•

Дошка оголошень та анонсів

•

Статистика користувача

QR код заходу для мобільного додатку
(Відскануйте цей QR код через мобільний додаток
EventsWallet, щоб отримати доступ до заходу з
мобільного пристрою)

4

Зайдіть на платформу

Step 2
• Для входу на платформу введіть свій логін і
пароль. Логіном може бути Ваш діючий мейл
або номер телефону в міжнародному форматі
(наприклад, +38099999999), пароль - будь-який
набір букв або цифр.
• Логін і пароль є Вашою унікальною
інформацією для доступу на платформу. У
разі, якщо Ви забудете пароль, код буде
відправлений на Ваш мейл або номер
телефону.

Заповніть особисту V-card

Step 3

• Для ефективної роботи на
заході заповніть необхідну
інформацію про себе (ім'я,
прізвище, назва компанії, посада,
Ваш особистий e-mail). Потім
натисніть «Увійти на захід».

Меню користувача
Меню користувача
•

В правому куті платформи знаходиться
«Меню користувача». Тут будуть
відображатися нові повідомлення, Ваш
розклад (сесії заходів, які Ви додали до
вибраного, запити на зустрічі).

•

Тут ви знайдете опцію «Редагувати»
особисту V-card і інформацію про
компанію (про що ми розповімо
детальніше далі).

Повідомлення

Повідомлення

Ваш розклад

Відредактуйте особисту V-card

Step 4

• Ви можете відредагувати свою
особисту V-card, завантажити
фотографію, додати документи і
написати пару рядків про себе в
меню з правого боку, натиснувши
на кнопку «Редагувати».

Додайте стенд вашої компанії на захід

Step 5

• Для того, щоб додати стенд
Вашої компанії на захід, виберіть
розділ «Інформація про мою
компанію». Тут вам необхідно
буде вставити код доступу на
стенд, який вам відправив
організатор заходу. Натисніть
«Зберегти».

Заповніть інформацію про компанію

Step 6

•
•
•
•
•

Завантажте фото і відео вашої
компанії.
Завантажте логотип.
Введіть адресу веб-сайту вашої
компанії.
Введіть назву вашої компанії.
Виберіть зі списку країну і місто,
в якому знаходиться ваша
компанія.

Заповніть інформацію про компанію

Step 7

•
•

Додайте короткий опис вашої
компанії, щоб розповісти більше про
ваш бізнес іншим учасникам заходу.
Налаштуйте відеотрансляцію. Ви
можете стрімити як через саму
платформу EventsWallet, так і через
Youtube (або інший плеєр - Zoom,
OBS). Інструкції з докладним описом
налаштувань Ви можете завантажити,
натиснувши на будь-яку з
запропонованих опцій.

Додайте колег на стенд компанії

Step 8
•

Для того, щоб додати колегу на стенд
вашої компанії, необхідно в розділі
«Інформація про мою компанію»
згенерувати код доступу і відправити
його людині, яку ви хочете додати.
Один код доступу може бути
використаний тільки для однієї
людини. Якщо вам необхідно додати
кілька людей, згенеруйте кілька кодів
доступу.

FAQ: Як колега зможе увійти на сайт за кодом доступу?
Ваш колега заходить на сайт, як звичайний користувач
(необхідно ввести логін і пароль, заповнити V-card). Потім в
правому меню біля особової картки натиснути «Редагувати».
З'являться два поля - «Інформація про мене» і «Інформація про
мою компанію». Даний код необхідно вставити в поле
«Інформація про мою компанію».

Додайте документи і продукцію на стенд вашої компанії

Step 9
•

•

Завантажте документ вашої
компанії, щоб учасники заходу
могли дізнатися більше про вашу
діяльність.
Додайте вашу продукцію:
завантажте фото, додайте назву та
короткий опис продукту, потім
натисніть «Додати». Після
додавання всієї інформації про
вашу компанію натисніть
«Зберегти».

Важливо! Ви не зможете відредагувати інформацію про продукт після
натискання кнопки «Додати». Якщо Ви хочете змінити інформацію про
продукт, видаліть його і завантажте ще раз.
В даному розділі Ви можете додати необмежену кількість продуктів.

Вимоги до файлів

Зображення та відео (відео - тільки для картки
компанії):
• Підтримувані формати: JPG, PNG, GIF, MOV, MPG,
MP4, AVI
• Розмір файлу: відео - до 150 мб. Зображення - до 10
мб.
• Співвідношення сторін - 16: 9. Зображення або відео
має бути горизонтальним.
Фото для V-card / Логотип компанії:
• Підтримувані формати: JPG, PNG, GIF
• Розмір файлу : до 100 кб
• Співвідношення сторін: 1:1 (120x120)

Документи для картки контакту (V-card) і картки
компанії:
• формати: DOCX, DOC, XLS, XLSX, PDF, JPG, PNG,
HTML, HTM, TXT, RTF, PSD, AI, EPS
• Розмір файлу: до 50 мб
Зображення продукції :
• Формати: JPG, PNG, GIF
• Розмір файлу: до 10 мб
• Фіксовані обмеження відсутні.

Багатомовність на стенді
• Залежно від того, які мови вибрав організатор при
створенні заходу, у Вас на стенді можуть бути 2 або
3 вкладки з різними мовами. Багатомовність на
стенді працює так, щоб відвідувачі з різних країн
могли переглянути інформацію на Вашому стенді
зрозумілою для себе мовою. Таким чином, при
заповненні стенду Ви повинні продублювати всю
інформацію і всі матеріали (фото і відео компанії,
документи та продукцію) в усі вкладки на
відповідній мові і в кожній вкладці натиснути
«Зберегти».

• Якщо у Вас немає можливості продублювати
інформацію на відповідній мові, заповніть обидві
мовні вкладки на одній мові, інакше Ваш стенд буде
виглядати порожнім для користувача, який буде
переглядати захід на мові, який Ви не заповнили.

Доступ до розділу «Лобі»

Step 10

• Розділ «Лобі» являє собою
живий журнал заходи. Тут ви
можете ознайомитися з програмою
заходу та новинами, а також
зможете подивитися трансляції
самих експонентів з їх стендів.

Доступ до розділу «Програма»
•

Step 11

• У розділі «Програма» ви
можете знайти заплановані
трансляції заходу, побачити
список спікерів, їх документи і
презентації, коротку інформацію
про саму трансляцію. Також ви
можете додати трансляцію, яка вас
зацікавила, запросити друзів.

Для того, щоб додати
необхідну вам
трансляцію в обране,
натисніть на зірочку.

Доступ до розділу «Експо зал»

Step 12

• У розділі «Експо зал» ви
можете ознайомитися з
компаніями, які представлені на
даному заході. Натиснувши на
будь-яку компанію, ви можете
переглянути коротку інформацію,
документи, фото і відео, адреса
веб-сайту, а також продукцію.

Трансляція через платформу EventsWallet

Step 13

•

•

Для того, щоб почати трансляцію
через платформу EventsWallet, на
стенді компанії натисніть на значок,
який зовні нагадує мікрофон. Із
запропонованого списку опцій
виберіть «Почати стрім
використовуючи платформу
EventsWallet".
Переконайтеся, що в налаштуваннях
браузера ви дали дозвіл платформі на
використання вашої камери і
мікрофона.

Доступ до розділу «Контакти»

Step 14

• У розділі «Контакти» ви можете
ознайомитися з усіма контактами
на заході, надіслати приватні
повідомлення, а також призначити
відео зустрічі з представниками
компаній. Вибравши контакт
компанії, яка вас цікавить,
натисніть на «Календар» і
забронюйте час, зручний для вас і
вашого співрозмовника. Щоб
додати контакт до вибраного,
натисніть на зірочку.

Доступ до розділу «Зустрічі»

Step 15

• У розділі «Зустрічі» ви знайдете
запити на зустрічі (вхідні та вихідні),
а також зможете сформувати і
відредагувати графік ваших зустрічей
(наприклад, зробити доступним або
недоступним певний час для
зустрічей). Графік ваших
підтверджених зустрічей знаходиться
в лівій графі, всі запити на зустрічі по центру.

Доступ до розділу «Оголошення»

Step 16

• У розділі «Оголошення» ви
знайдете новини заходу, а також
зможете опублікувати будь-яку
інформацію, пов'язану з заходом.

Доступ до розділу «Результат»

Step 17

• У розділі «Результат» ви можете
подивитися персональну статистику
(наприклад, кількість призначених
зустрічей, переглядів вашої візитної
картки, відправлених повідомлень та
ін.), а також статистику вашої
компанії. Ви можете завантажити ці
дані на ваш комп'ютер в форматі
таблиці.

Мобільний додаток EventsWallet

Завантажте мобільний додаток EventsWallet з
Apple Store або Google Play, щоб працювати на
заході з мобільного пристрою. Відскануте QR код
з головної сторінки заходу через мобільний
додаток EventsWallet, щоб отримати доступ до
заходу з мобільного пристрою.

Web:
https://www.buildexpo.kiev.ua/
Facebook:
https://www.facebook.com/InterBuildExpo
Instagram:
https://www.instagram.com/interbuildexpo/

