
Piesaistiet jaunus viesus un dalībniekus 
saviem pasākumiem caur viņu viedtālruņiem

Lietotne - 
jūsu digitālais kapitāls



Sākums

Pulciniet klientus savā resursā.

Nešaubieties par lojalitāti cilvēkos, kuri lejupielādē 
jūsu mobilo lietotni. Tie ir lietotāji, kuri ir gatavi 
uztvert saturu un morāli vai finansiāli reaģēt uz jūsu 
administratora piedāvātajiem notikumiem.

Sastādiet vadāmu mobilo lietotni ar analītiku ērtā un 
mūsdienīgā vidē.

Bez programmēšanas un starpniekiem



Šodien cilvēki uzticas vienīgi savam viedtālrunim. 
Vadot mobilo Lietotni, pareizi izmantojiet šo uzticību 
un piedāvājiet lietotājiem saturu, ko tie sagaida.

Pēc reģistrācijas, izvietojiet informāciju vadības 
paneļa pirmajā cilnē. Programma sastādīs mobilo 
lietotni automātiski.

Notestējiet gatavo Lietotni viedtālrunī. Darba gaitā 
veiciet nepieciešamās korekcijas.

Tehniskais atbalsts ir noskaņots darbam 24/7/365

Makets 30 minūšu laikā



Apmeklētāju intereses ir orientētas uz drīzumā 
gaidāmajiem notikumiem, kuros tiem paredzēts 
piedalīties. Attaisnojiet viņu gaidas. No pirmajām 
ekrānu atvēršanām un pirmajiem paziņojumiem, 
sniedziet nozīmīgu saturu.

Veidojiet vidi saziņai ar klientu viņa viedtālrunī.

Izvēlieties šai videi stilu, piemērotu laiku un vietu, 
mainot dizainu un paziņojumu vizualizāciju tieši no 
vadības paneļa.

Vairāk informācijas vietnes sadaļā WhiteBase

Izmantojiet efektīvi

https://reseta.eu/expo-whitebase/


PUSH paziņojumi - tiešās ietekmes informatīvais 
kanāls. Mūsu programmētāji ir iesaistījuši 
viedtālruņu iespējas tā, lai paziņojumi tiktu vizualizēti 
ar krāsas un skaņas efektiem. Jūsu mārketingam 
uzticam ziņojuma saturu, jēgu, kā arī pašu PUSH 
paziņojuma tekstuālo būtību.

Savienojumā ar pareizi izvēlētu izsūtīšanas laiku un 
ziņojuma piegādes vietu, izveidojiet noturīgu saikni 
ar klientu.

Panāciet, lai lietotājs gaida jaunu paziņojumu un 
ilgojas nepacietībā, kamēr ilgst šis piespiedu 
atvaļinājums.

Uzmanību!  Katrs paziņojums garantēti tiek izlasīts

Uzticība līdz ar pirmajiem PUSH



Personīgi vērsieties pie katra jūsu mobilās lietotnes  
lietotāja.

Pastipriniet uztveres efektu ar Navigatoru 
viedtālrunī, palīdzot orientēties telpā starp stendiem.

Pienākot pie eksponenta, PUSH no tuvākā stenda 
pārsteigs un palīdzēs izveidot un saglabāt tiešo 
kontaktu.

Vispārējā instrukcija un vadība - administrēšanas 
panelī.

Lietu internets darbībā

Vairāk dinamikas



Ļaujiet eksponentiem izsūtīt Lokālus PUSH 
paziņojumus apmeklētājiem ar viedtālruņiem, kuri 
iet garām viņu stendiem. Protams, ka ne bez 
maksas, un pat ar kontroles un recenzijas iespēju.

Cilvēki novērtēs izstādes kontaktu izlases ērtību 
tieši savā viedtālrunī. Šī izlase kļūs par Lietotnes 
saglabāšanas garantu lietotāja viedtālrunī.

Lietotnes galvenais mērķis - PEĻŅA!

Datlieties ar iespējām



Mēs nenostatām sevi pretī tradicionālajam 
tipogrāfiskajam reklāmas izplatīšanas veidam. 
Nekādu pretrunu - tikai mūsdienīgas ērtības 
viedtālrunī.

Ir izveidojušies apstākļi reklāmas materiālu 
digitalizēšanai un jauni veidi to izplatīšanai 
ieinteresētu apmeklētāju vidū.

Reklāmas paziņojumu redaktors atrodas vadības panelī

Iedarbiniet “Tirdzniecības dzinēju”



Šodien viedtālrunis - mārketologa vēlmju saraksta 
augstākais punkts. Tieša piekļuve klienta 
viedtālrunim - ceļš pārdošanas apjoma 
palielināšanas, kā arī biznesa uzturēšanas un 
nostiprināšanas virzienā.

Fiksējiet un uzskaitiet visas lietotāju darbības 
Lietotnē. Galvenie rādītāji ir vizualizēti un reducēti 
pārskatos.

Mūsu resurss palīdz izveidot tiešus kontaktus, šo 
iespēju realizēšanas stratēģiju atstājot jūsu ziņā.

Vienkārši, saprotami un pārskatāmi

Uzlabojiet rādītājus



Tas ir mobili - tehnoloģisks risinājums izstāžu nozarē.

Vienā resursā gan Lietotnes izstrāde, gan tiešsaistes 
instrumenti tās vadībai.

Gatavās lietotnes publikāciju Google Play Mārketā un 
Apple App Store palīdzēs veikt mūsu kompānijas 
pārstāvis.

Privātuma politika atbilst Vispārējās datu 
aizsardzības regulas prasībām (GDPR) (EU) 

2016/679

   Ceļš uz mobilitāti

https://whitebase.link/reseta/?lng=lv&utg0=sup

