ЕКСПО В ТЕЛЕФОНА БГ
www.expovtelefona.bg

Най-краткият път на бизнеса до потребителите...

Цялата информация за бизнеса
в смартфона на клиента!

Star Phone® App

Идеята: ЕКСПО В ТЕЛЕФОНА БГ

Star Phone® App

С EXPO V TELEFONA даваме сигурност на изложителите и потребителите. Предлагаме
алтернативна концепция, базирана на мобилното приложение Star Phone® App – една
надеждна платформа за национална комуникация, бизнес и съдържание.

Пандемията от Covіd-19 пpинyди вcички изложения и cъбития да бъдат ограничени,
отменени или отложени. Обичайните локации в момента не са на разположение или не са
предпочитани от търговци, производители, доставчици на услуги и потребителите, които
избягват места със струпване на хора.
Бъдещето е в дигиталното присъствие, в смартфоните на потребителите.
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Идеята: ЕКСПО В ТЕЛЕФОНА БГ

Платформа за изложения
от НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Star Phone® App

Избор на фирми, от съответния на
изложението бранш, присъстващи на
Българския пазар.
Дигитално представяне с възможности за
двустранна комуникация клиент-бизнесклиент, представяне на продукти и услуги,
навигация, електронен магазин,…
Продължителност – 9 дни в месеца
(2 уикенда + работна седмица)
Безплатно за посетителите/ потребителите

2

www.expovtelefona.bg

Защо да участвам в ЕКСПО В ТЕЛЕФОНА БГ?

РАЗПОЗНАВАЕМОСТ

ИНОВАТИВНОСТ

Широка реклама на всяко браншово
изложение.

EXPO В ТЕЛЕФОНА осигурява пряк контакт с
потребителите без физическо присъствие.

НОВИ ПАЗАРИ

ФОКУС И СИГУРНОСТ

Възможност за разширяване на бизнеса и
намиране на нови клиенти и партньори, в
среда с КОВИД ограничения.

Събитието ще се състои без значение от
обстоятелствата във време на пандемия.
Ще поддържаме ежедневен интерес преди и по
време на изложението.

УДОБСТВО
Бърза, лесна и удобна комуникация с
клиентите, достъпна онлайн от всички
марки смартфони.
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ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ

До 10 пъти по-ниски разходи в
сравнение с «физическо» изложение
при над 10 пъти по-висока
посещаемост.

Какво предизвиква интереса на потребителите

Платформа за изложения
от НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Star Phone® App

Широката реклама на всяко браншово EXPO
V TELEFONA. Лесно е да «свалиш»
приложението – без регистрация и такси.
Удобството и лекотата да получиш
информация в сигурна среда, по всяко
време, без да трябва да ходиш някъде.
Пестиш време и пари.
Много инфо и предложения на едно място –
лесно да намериш нужното.
Платформата има над 40,000+ сваляния.
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Star Phone® App

Теми, Участници, Период
ИЗЛОЖЕНИЯ
2021:

Месец

Старт дата

Интериорен
1 дизайн

мебели, текстил, дизайнери, осветление, декорация, настилки, бои,
тапети, ключове и контакти, баня (плочки, санитария, врати…)

Септември

25ти

2 Имоти Експо

инвеститори, архитекти, строители, агенции за недвижими имоти,
оценители, фасилити мениджмънт компании, брокери

Октомври

16ти

Финанси и
Банки, финансови институции, бързи кредити, застрахователи,
3 Застраховане застрахователни брокери,

Ноември

13ти

4 Коледен Базар Продукти и услуги

Декември

11ти

2022
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Съдържание/ Участници:

12 тематични изложения

www.expovtelefona.bg

месечно

Star Phone® App

Цени и функционалности
ДИЗАЙН
Правоъгълен бутон
v
Кръгъл бутон
v
Бутон в различен цвят от основния
v
Бутон за социални мрежи с оригинално
Платформа за изложения
v
лого
от НОВО ПОКОЛЕНИЕ
Dropdown бутон
v
Два или три бутона на един ред
v

Ранно записване (до 30 дни до
изложението)
Стандартна цена
Цени 9 дни преди изложението
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290.00 лв.
390.00 лв.
490.00 лв.

ФУНКЦИИ
Лого или снимка
Обаждане
SMS
E-mail
Уеб сайт
Социални мрежи - Viber; Facebook,
WhatsApp, Instagram, LinkedIn
Локация на офиса
Позициониране на банер
Click банер
Резервация за събития*
Приемане на SMS, Viber, What's Up
съобщение
Визуализация на PDF файл
Локация през SMS
Ваучери**
Персонализиран достъп чрез парола
Локация през СМС с видео или
снимка
Камери на живо

v
v
v
v
v

v
v
1
+
v

v
v
v
+
+
+
v

Как изглежда ЕКСПО В ТЕЛЕФОНА БГ

Star Phone® App

EXPO V TELEFONA може да
достъпвате oт началната страница
на апликацията или централния
рекламен прозорец.

За да разгледате изложението моля „свалете“ на мобилния си телефон апликацията STAR PHONE.

ЕКСПО В ТЕЛЕФОНА разполага със зона за изложители по селектирани браншове, зона на спонсорите, рекламни
полета, зона за контакти и информация, предстои да се добави и функционалност за разплащания с всеки от
изложителите. Платформата е адаптивна към потребностите на аудиторията, изложителите, спонсорите.
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За контакти и информация:
Живко Калотов (0886 657 117, zh.kalotov@expovtelefona.bg)
Катина Стойчева (0899 460 306, k.stoycheva@expovtelefona.bg)
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Star Phone® App

