SISTEMA DE CREDENCIAÇÃO DE VISITANTES
Pessoa de contacto para esclarecimento de questões acerca do sistema de credenciação de
visitantes: Ismael Libório – 244 769 480 - ismael@exposalao.pt

Na feira, vamos ter um sistema de credenciação obrigatório para todos os visitantes, o que
implica que todos os visitantes andarão identificados, aquando da visita à feira, permitindo
assim uma melhor comunicação e entendimento entre o expositor e visitante.
Nesta edição, o sistema apresenta uma grande inovação!
Os expositores aderentes poderão aceder através de uma app no seu dispositivo móvel
– android aos dados dos visitantes (Nome e email da empresa, os restantes dados serão
entregues até 3 dias após a feira terminar) que passem no seu stand e efectuar notas.
Este sistema permite uma troca de informação entre o expositor e visitante, de forma
digital e automática, facilitando assim a organização dos contactos comerciais durante a
feira!
COMO IRÁ DECORRER ESTE PROCESSO?
1 - Todos os visitantes profissionais terão de fazer a sua credenciação online para visitar o
evento
2 – Atempadamente, receberão um email com a credencial para a feira que deverão imprimir e
apresentar na receção do evento
3 – À chegada à feira, será entregue ao visitante uma bolsa plástica com um chip + fita, onde
deverá ser colocada a credencial
4 – A credencial permite ao visitante recolher a informação dos expositores (que tenham
aderido ao leitor) e deixar a sua informação. É portanto uma forma de trocar informação
entre visitante e expositor.
5 – O expositor poderá aceder a esta informação em tempo real (nome da empresa e email),
através da app e acrescentar notas.
6 – Existe assim uma troca de informação de forma direta e digital, para ambas as partes.
7 – 3 dias após o termino do evento, o expositor receberá uma Base de Dados em Excel de
todos os visitantes que passaram a credencial no leitor do expositor.
DE QUE FORMA O EXPOSITOR TEM ACESSO À INFORMAÇÃO DO VISITANTE?
1 - Para usufruir da grande vantagem anunciada, terá de requisitar o aluguer de um leitor de
credenciação e descarregar a app.
2 – Fazer a credenciação no sistema. Onde para além da informação básica, poderá
disponibilizar documentação promocional sobre a empresa, produtos ou serviços.
3 – Sempre que um visitante aproximar a credencial do leitor, haverá passagem de informação,
do visitante para o expositor e do expositor para o visitante.
4 – O expositor poderá aceder a esta informação em tempo real (nome da empresa e email),
através da app e acrescentar notas.
5- 3 dias após o termino do evento, o expositor receberá uma Base de Dados em Excel de
todos os visitantes que passaram a credencial no leitor do expositor.

Veja aqui esta tecnologia na prática, no último evento da Exposalão:
https://www.youtube.com/watch?v=KXMHtznaBbg&feature=youtu.be

Vantagens para o Expositor:
- Acesso ao nome da empresa e email, através da app.
- Tomar notas dos visitantes através da app.
- Cada expositor poderá ter mais do que um dispositivo com a App instalada
- Troca de contactos e informação útil, que nem sempre acontece devido à afluência de
visitantes.
- O expositor terá a possibilidade de enviar de forma automática documentação promocional.
- Possibilita ao expositor contactar oportunamente os seus potenciais clientes, sem que perca
nenhum contacto.
- Menos informação em papel e merchandising para entregar aos visitantes.
- Poupança de custos para o expositor em material publicitário.
- Capta o interesse dos visitantes e potencia a participação do expositor.
Vantagens para o Visitante:
- O visitante poderá analisar toda a informação que recolheu após a feira.
- Capta o interesse dos visitantes que procuram descobrir informação que o expositor tem para
si.
- Menos publicidade em papel e merchandising durante a visita tornando-a mais agradável.
Valor do leitor:
O leitor e App terá assim um custo de 60,00 € + IVA.
A App só será suportada em dispositivos android. Caso não tenham equipamento
compatível, existe a possibilidade de aluguer pelo valor adicional de 65€.

Para fazer a requisição do leitor, deverá enviar um email para ismael@exposalao.pt indicando
o número de leitores que pretende alugar.
Temos um número limitado de leitores, pelo que pedimos que faça a sua reserva com a
máxima brevidade.

Nota: O expositor receberá o relatório completo dos visitantes que
passaram o chip no leitor do mesmo até 3 dias após a feira terminar.

