Como o software de matchmaking funciona?

SUAS REUNIÕES VIRTUAIS
Preencha o
formulário online e
inclua os detalhes
sobre seus serviços
e produtos

Inicie a sessão e visualize a sua agenda de
reuniões. *Tenha Certeza que você saiu de outras
reuniões na sua conta WebEx no aparelho
acessado

2 semanas antes do
evento, acesse o
catálogo online para
visualizar as
informações
detalhadas dos
participantes.

Abra a sala virtual e entre na reunião
Cada reunião agendada vem com um link para o
WebEx.

Envie solicitações
de reuniões para
os participantes
que você têm
interesse.

Uma agenda
customizada - as
reuniões poderão
ser aprovadas
baseadas na sua
disponibilidade

Se você é o
host/anfitrião:
Clique no link WebEx e
inclua o ID informado
para abrir a sala virtual

Se você é o convidado:
Clique no link WebEx e
acesse a reunião com o
seu anfitrião.

Como evitar problemas técnicos
essa tecnologia pode ter algumas falhas. Para
minimizer o impacto,tenha certeza que esta
seguindo os tópicos abaixo:
Prefira o uso do app
WebEx no seu
dispositivo.

NÃO entre na sua conta
habitual WebEx.
Desconecte-se.

Tenha certeza que a sua
conexão de internet é
boa e segura, evite
conectar-se via cellular.

Use o “google chrome” se
tiver dificuldades para
baixar o app.

Como a exposição virtual funciona?

Preencha de forma
sucinta o formulário e crie
a conta para exposição
virtual na Plataforma.

Gerencie sua
participação de forma
completa na sua
conta.

Exponha através do
estande virtual e
visite a exposição
virtual.

A EXPOSIÇÃO VIRTUAL

Acesse a sua conta:

Registre-se e crie uma
conta:

Uma vez que a sua conta é
criada você poderá acessar e
gerenciar a sua participação
de forma completa na
exposição virtual.

A exposição virtual usa uma
Plataforma diferente do
sistema de matchmaking.

Gerenciando e executando a exposição virtual

O sue estande
virtual estará
localizado em um
dos + de 20 halls
de exibição

Através da página
“my account” você
poderá gerenciar o
seu estande virtual
realizando o upload
de videos, graficos,
e material de
promoção.

Durante a exposição
você poderá ver quem
esta visitando o seu
estande e entrar em
contato com essas
pessoas através da
sala do chat ou
através do Sistema
direto de mensagem.

Visite outros
expositors e faça
reuniões não
planejadas
Selecione e participe
de apresentações ao
vivo e gravadas.

