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امکانات در دسترس برای مشارکت کنندگان در نمایشگاه مجازی

 1.1امکان انتخاب فضای غرفه (وسعت ،جایگاه ،امکانات) بر اساس نیاز شرکت در ساختمانها و طبقات مختلف نمایشگاه
مجازی (غرفه تجاری)
2.2امکان غرفهسازی ،چینش و ویرایش دکور توسط تیم طراحی هر شرکت (پنل کاربری اختصاصی)
 3.3امکان بارگذاری و ویرایش انواع محتوا شامل مولتی مدیا جهت نمایش در غرفه (پنل کاربری اختصاصی)
4.4امکان ایجاد َپک کامل و انحصاری جهت بارگذاری بر روی وبسایت شرکت پس از پایان زمان نمایشگاه مجازی به مدت
 30روز ( پنل کاربری اختصاصی)
 5.5امکان تبلیغات محیطی شامل مولتی مدیا در خارج و داخل ساختمانهای نمایشگاه مجازی (پنل کاربری اختصاصی)
 6.6امکان نمایش غرفه مجازی شرکت به صورت ثابت و در کنار غرفه شرکتهای همکار در طول برگزاری نمایشگاه مجازی
7.7امکان ثبت و سفارش غرفههای اقتصادی
* بازدید از غرفههای اقتصادی در جایگاه مخصوص داخل ساختمان نمایشگاه مجازی امکانپذیر میباشد
8.8امکان سرچ لینک سریع مربوط به هر شرکت برای غرفههای اقتصادی و تجاری
9.9به واسطه اینکه کاربر زمان ورود به نمایشگاه مجازی همانند نمایشگاه واقعی به صورت پیش فرض خارج از ساختمان حاضر می
شود ،با حرکت در محیط سالن و طبقات بخش بزرگی از غرفه های ثابت تجاری در دسترس و بازدید مخاطب قرار خواهند گرفت.
1010امکان فروش محصوالت از طریق اتصال به سایت فروشگاهی شرکت غرفه دار
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سرویسهای ارائهشده به بازدیدکنندگان عمومی

 1.1تجربه بازدید از نمایشگاه واقعی به صورت سه بعدی و مجازی
2.2بازدید از ساختمان و فضاهای نمایشگاه واقعی به صورت مدل های سه بعدی و آنالین  
3.3بازدید از محیط های سه بعدی تحت وب و پردازش همزمان
4.4نمایش محیط های نمایشگاه سه بعدی بر روی گوشی های هوشمند
5.5حرکت درون محیط ساختمان و غرفه های مجازی بدون محدودیت زاویه و فاصله محیطی
6.6پردازش سریع و لودینگ مناسب بر روی کامپیوتر و انواع گوشی تلفن همراه
7.7امکان بازدید از نمایشگاه مجازی در ساختمان های چندین طبقه
8.8امکان بازدید از ساختمان های متعدد مجازی در کنار یکدیگر در قالب شهر نمایشگاهی
9.9امکان حرکت بازدید کننده شهر نمایشگاهی در محیط خارج و داخل سالن ها و طبقات ساختمان به صورت آنالین
1010امکان بازدید و دسترسی کاربر به امکانات درون هر غرفه
1111امکان کامنتگذاری درون غرفه به صورت متن یا گفتار (چت آنالین)
1212امکان مکالمه تصویری مخاطبان با مسئولین پاسخگویی در غرفه ( B2Bاز هفته سوم برگزاری)
1313امکان شرکت در جلسه و کنفرانس مسؤلین غرفه به صورت تصویری و آنالین در زمان مشخص و سالن مخصوص (از هفته
سوم برگزاری)
 1414امکان بازدید چندین غرفه در کنار یکدیگر و در طبقات سالن های نمایشگاهی توسط کاربر
 1515امکان بازدید از نمایشگاههای اجرا شده در هرساختمان پس از پایان برگزاری نمایشگاه به مدت  30روز
1616امکان سرچ سریع هر شرکت از منوی اصلی
 1717امکان سفارشگذاری و خرید محصول پس از تحلیل و انتخاب به صورت مجازی از سبد خرید از طریق لینک به وب
سایت شرکت غرفه دار
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غرفههای اقتصادی
قیمت  300/000 :تومان
1.1امکان انتخاب غرفه بر اساس نیاز محتوا در  4ساختار مختلف
2.2ارائه غرفه در جایگاه مخصوص طبقه دوم سالن خلیجفارس
3.3نمایش لوگو شرکت روی دیوار مجازی اطراف جایگاه
4.4لینک جست و جوی سریع
5.5پخش تبلیغات شرکت بصورت صوتی در فضای نمایشگاهی
6.6پنل بارگذاری محتوا (مولتی مدیا)
7.7امکان کامنتگذاری (پرسش و پاسخ) بصورت متن و صدا
8.8جلسات  B2Bدر غرفه مخصوص (از هفته سوم برگزاری)
آپشنهای قابل ارائه
1.1امکان ساخت پک کامل غرفه (بصورت سه بعدی)جهت بارگذاری روی وب سایت همان شرکت
2.2تبلیغات بصورت بنر(جایگاهای مشخص اطراف ساختمان خلیجفارس (بصورت اتفاقی)
3.3جلسات پرزنت شرکت در زمان تعیین شده (غرفه اختصاصی)
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غرفههای تجـــاری
غرفههای تجاری براساس دسترسی ،ابعاد و موقعیت در سه کالس مختلف ارائه میشوند.
1.1تخصیص جایگاه اختصاصی در طبقه اول و دوم سالن خلیجفارس بصورت ثابت در طول برگزاری نمایشگاه
2.2ساخت دکور (غرفه سازی) اختصاصی و با تنوع باال
3.3برخورداری از پنل اختصاصی جهت بارگذاری و ویرایش محتوا (مولتی مدیا)
4.4امکان برگزاری جلسات پرزنت همه روزه و در ساعات پر بازدید نمایشگاه
5.5جلسات  B2Bدر غرفه اختصاصی (از هفته سوم برگزاری)
6.6تبلیغات در استندهای ورودی ساختمان (مولتی مدیا)
7.7تبلیغات بنری در استندهای اطراف ساختمان
8.8تبلیغات و معرفی شرکت بصورت رادیویی و ویس در فضای نمایشگاهی
9.9امکان کامنتگذاری (پرسش و پاسخ) بصورت متن و ویسچت
1010لینک سرچ سریع بر روی سایت شرکت
1111ایجاد و ساخت پک کامل غرفه بصورت سه بعدی جهت بارگذاری روی سایت شرکت

وجه تمایز اصلی غرفه های تجاری
طراحی نمایشگاه مجازی مرکز کار ایران بگونهای است که بازدید کلیه مخاطبان از خارج
ساختمان خلیجفارس ،بصورت اتفاقی از دربهای مختلف امکان پذیر است.
لذا تمامی بازدیدکنندگان نمایشگاه با حرکت در محیط سالن در طبقه اول و دوم غرفههای
ثابت (تجاری) داخل سالن را مشاهده مینمایند ،حتی بازدید از غرفههای اقتصادی ،سالن
کنفرانس (پرزنت) ،گفتگوی رو در رو( ،)B2Bمشاوره ( )Job Coachمنوط به بازدید از بخشی از
غرفههای تجاری طبقه اول و دوم است.
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