7 – 9 април 2020, София

ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ – SUSTAIN CLUB
Какво е програмата за лоялни клиенти на Виа Експо?
Това начин да кажем на клиентите си "Благодарим ви, че сте с нас!". С нея всеки наш клиент получава
възможността да се възползва от преференциално внимание, цени и услуги.

КОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ ЧЛЕН НА SUSTAIN CLUB?
Изложителите в See Sustain Tec 2020.

КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ВНИМАНИЕ?
Всеки един наш клиент, независимо от площта, която наема, ще получи изцяло внимание от страна
на екипа на Виа Експо и съдействие относно етапите преди, по време и след приключване на
изложението. Ще има бърз и адекватен отговор на всеки въпрос.

КАКВИ ОТСТЪПКИ В ЦЕНИТЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ?




15 % отстъпка за стари изложители при заявяване до 15 октомври
10 % отстъпка при заявяване до 1 декември
Доведете нов клиент, който да наеме щанд, за да получите допълнително 5% отстъпка от
площта

УСЛУГИ, СПЕЦИАЛНО ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИ:





Таргетирани мейлинги
Публикуване на пресинформация в социалните мрежи /Linkedin, Facebook/
Интервю с представител на фирмата
Представяне на фирмата в онлайн каталога до края на 2020г. -описание на дейността,
браншове, лого с линк, директна връзка на посетителите с участниците преди и след
събитието. Качване на нови продукти, услуги, новини



Изложителите получават регулярно:
 полезна информация за сектора
1

 участие в уебинари
 % отстъпка за различни обучения
 съвети за участие на изложби
 напомняне за сроковете за изпращане на формулярите
 ел. книги
o отстъпки от събития, организирани от наши партньори


Персонален фирмен банер с логото на изложението



Съдействие за намиране на подизпълнители за изработка и печат на рекламни материали



Привличане на бизнес посетители – организирани групови посещения от чужбина



Всеобхватна рекламна кампания в различни комуникационни канали



Ще се свържем с български университети, посочени от вас, за да поканим студентите на
щанда ви. Посрещайки бъдещите специалисти, вие ще можете да представите фирмата
си, технологиите, които прилагате, какви хора търсите, какви качества и компетенции
трябва да притежават. Това ще е начин, от една страна да намерите хора за фирмата си, а
от друга, след време като завършат, те ще знаят за компанията ви и има шанс да се
свържат с вас за съвместни проекти.



За изложители, участвали в 2 поредни издания на събитията - 4 бр. организирани срещи,
които ще се проведат по време на изложбата. / срок 1 февруари/

СРЕЩА С ПОСЕТИТЕЛИ В НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА
Изложители с баджове и техните гости ще могат да консумират безплатни напитки на специално
обособено място на територията на изложбата в служебен кафе-бар. Там ще можете да осъществите
лице в лице контакт с фирмите – участници, лектори или посетители, с които предварително сте
уговорили срещи.

ТЪРСИТЕ ПЕРСОНАЛ/ ДИСТРИБУТОРИ?
Лесен и ефективен начин да намерите дистрибутори, представители или сътрудници, в кои страни
търсите бизнес партньори. Чрез платформата за обяви, напълно безплатно ще публикувате още след
като заявите участие. Вие отбелязвате срок на обявата и я актуализирате при желание.

Вие и събитията
Място за среща с ключови клиенти
Изложенията и конференциите не са само маркетингов инструмент, където можете да представите
Вашите продукти и услуги, това е място за среща с настоящи и бъдещи клиенти и партньори. Лице в
лице с точните хора, вие ще имате възможност да разширите пазарите и увеличите печалбата си.
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Каква е нашата мисия?
Да изпълним и надминем очакванията на клиентите си, като ги подпомогнем максимално в
осъществяването на нови контакти и съдействаме за разрастване на тяхната дейност.
Удовлетворението на клиентите е ключ към успеха на нашия бизнес модел, който работи безотказно
вече 27 години.
Ние знаем, че не сме най-големите, но сме горди, че сме единствените със специализирана изцяло
еко насоченост на събитията ни. При нас всеки един клиент се чувства обгрижен, максимално
улеснен и става наш приятел.

Защо да изберете Виа Експо като партньор?
Предлагаме комплексни решения за представяне на изложителите чрез активна маркетингова
кампания, оформление на площта и щандовете.
За всеки клиент препоръчваме най-ефективния начин за участие, така че да формираме минимален
бюджет, като в същото време постигнем очакваните от него предварително поставени цели. За това
ни помага натрупаният 27 годишен опит в организиране на изложения и контакти с клиенти.
Ние разполагаме с опитни специалисти. Благодарение на своя потенциал и знания, нашите експерти
постоянно са на разположение на изложителите и дават насоки във всеки един етап от
организацията.
Пишете ни или се обадете, за да поговорим за програмата за лоялни клиенти.
Можете изцяло да разчитате на съдействието ни.

www.viaexpo.com
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