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GoToFair

GoToFair işletmelerin fuar ve dijital

etkinliklerinde lider çözüm ortağıdır.

Bulut tabanlı modüler ürünlerimiz ile online etkinlikler,

fuarlar, konferanslar ve web seminerleriz için uçtan uca

hizmetler sunuyoruz. İnteraktif canlı video, chat ve webinar

modüllerimizle ziyaretçi ve katılımcıları buluşturup aynı

zamanda etkinlik anında e-ticaret satışları yapmanızı

sağlıyoruz.

Fuar ve etkinliklerinizde uçtan uca hepsi bir arada çözümler

üretiyoruz.company is an association or collection of individuals, whether natural  

persons. individuals, whether natural A company is an association or  

collection of individuals, whethernatural.



GERÇEKÇİ İÇ MEKAN  
GÖRSELLEŞTİRME VE  
TASARIMI
3D mimari görselleştirme ve animasyonlar ile sizlere

gerçek etkinlik ve  fuar havasını tıpa tıpyaşatıyoruz.

İNTERAKTİF  
HOL PLANLARI
Kullanıcı dostu navigasyon planları ile lobi, 

holve  standlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

SMART  
BUSINESS

GoToFair



E-Ticaret

365 Gün Akıllı Mağaza

PLATFORM ÖZELLİKLERİ VE MODÜLLERİMİZ

Canlı Sohbet &  
Video Toplantı

Katılımcılar ve stand satış elemanları fuar ziyaretçileri ile  
gerçek zamanlı görüntülü olarak görüşüp konuşabilir ve  
toplantı yapabilirler.
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Ziyaretçiler, katılımcıların stand ürün görsellerini ve dijital

içeriklerini detaylı olarak görüp inceleyebilir,  kredi kartı  ile 

ödeme yaparak anında alışveriş  yapabilirler.



PLATFORM ÖZELLİKLERİ VE MODÜLLERİMİZ
GoToFair

Oditoryum, Webinar,  
Konferans, Açılış,  Seminer,
Çalıştay
Organizatör ve katılımcı firmalar sınırsız sayıda 

Webinar,  Konferans, Seminer, Çalıştay, Açılış(Keynote) 

oluşturabilirler.  Etkinlik video (VOD) kayıtlarını

yayınlayabilirler.



Kartvizit Alışverişi

Kartvizit verileri (isim soy 
isim, adres,  firma, telefon, 
email, web vb.) tek  tıklama 
ile karşılıklı paylaşılır.

60%Success 80%Success

Tanışma ve 
Network  Salonları
Katılımcılar ve ziyaretçiler
chat ve video görüşme
toplantıları ile iletişime
geçer, tanışır ve kartvizit
alışverişi yapabilirler.

Evrak/Fuar Çantası
Fuar esnasında toplanılan katalog,  
broşür, döküman, video ve kartvizit  
verileri tek tıklama ile indirilebilir,  
webinar ve yaklaşan etkinlikleriniz
takip edilebilir, sosyal medya 
hesaplarınızla entegrasyon yapılabilir.

PLATFORM ÖZELLİKLERİ VE MODÜLLERİMİZ

Güvenlik, Gizlilik,  
Veri Sahipliği
KVKK (Kişisel Verilerin 
Korunması  Kanunu), GDPR 
(Genel Veri  Koruma 
Yönetmeliği) uyumluluğu

GoToFair



Dünyanın herhangi bir yerinden istediğiniz her
an, herhangi bir Mac, Macbook, Windows yada
Linux tabanlı PC, Android yada IOS işletim
sistemli tablet ve akıllı telefonlar üzerinden
erişim sağlayabilirsiniz. Kullanıcı dostu dijital
etkinlik ve fuarları internet üzerinden kolayca
yönetebilir ve ziyaret edebilirsiniz.

Tüm tarayıcılardan desteklenen dijital
fuarlarınızdaki hedef kitlelerinize milyonlarca
eş zamanlı ziyaretçi kapasitesi ile dijital
olarak kolayca ulaşabilirsiniz.
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HER PLATFORMDAN KOLAY ERİŞİM



Dijital fuar ve etkinliklerinizi sosyal 
medya kanallarınızla entegre 
ederek tanıtılmasını ve hedef 

kitlenize ulaşmanızı sağlıyoruz.

İletişime geçtiğiniz, kartvizit 
değişimi yaptığınız tüm ziyaretçi 

bilgilerinizi  CRM modülü ile 
paylaşıyoruz.
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ENTEGRE SOSYAL MEDYA 
CRM SATIŞ VE PAZARLAMA



Dijital - Fiziksel
Tanıtım ve Pazarlama
Etkinliğinizin tanıtılması ve pazarlaması  konularında küresel 

birimlerimizle  beraber sinerji ve işbirliği yapıyoruz.
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Kreatif

Kampanya Planlama
İçerik Tasarımı ve Üretimi
Web Tasarımı
Grafik Tasarım
Ürün Tasarım
İmaj ve Hikayeleştirme
Logo Tasarımı
Kurumsal Kimlik

Prodüksiyon

3D Animasyon
Tanıtım Filmi
Viral Filmi
Reklam Filmi
Video Animasyon

Sosyal Medya Yönetimi
Topluluk yönetimi, raporlama ve kanal geliştirme…

Sosyal Medya Kampanya Yönetimi
Etkinliğinizi anlatmak için yaratıcı içerik, video, 
yarışma ve etkinlikler…

Medya Reklam Yönetimi
Markanızı tanıtma ve hedef kitlenize ulaştırma…

Canlı Etkinlik Planlama
Gerçek zamanlı olarak kitlelerle etkileşim kurmanıza
yardımcı olmak için etkinik planlama…

Medya Strateji Belirleme
Etkili ve ölçülebilir bir plan oluşturma…



B2B Ticari Eşleştirme Modülü 

Akıllı B2B modülümüz sayesinde 

ziyaretçi ve satın almacılar, ticari ve 

alım heyetleri fuar zamanı eşleşerek 

görüşme imkanını yakalar, iş 

bağlantılarını kurar ve anında satışa 

dönüştürüyoruz.
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SİZE ÖZEL TASARIM
OPSİYONU

Dijital etkinlik programınıza uygun 

size  özel bir görünüm ile fuar 

standı, özel oda  ve alan 

tasarımları içerir.

STAND VE ÖZEL ALAN TASARIMLARI
GoToFair
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AKTİVİTE RAPORLARI
v Ziyaretçietkinliksüreleri?

Ziyaretçilerin konferans, seminer, fuar standları,
lobi ve network alanlarında geçirdiklerisüreler

v Ziyaretedilen lokasyonvestandlar?
Günlük ve fuar boyunca kartvizit alışverişi yapan
ziyaretçi listesi

v Hangi içeriklerle ilgilendiler?
En çok ilgilenilen broşür, katalog, video ve
fotoğrafların listesi

v Kimlerlechatyapıldı?
İletişime geçilen satıcı ve ziyaretçilistesi

v Webinarve toplantıkatılım listesi

v E-ticaret faaliyetleri ve raporları

DETAYLI ZİYARETÇİ, KATILIMCI,  
ORGANIZATÖR RAPORLARI
v Ziyaretçi İstatistikleri

Ziyaretçi demografik bilgileri, profili, toplam ziyaretçi
sayısı, çalıştıkları endüstriler, ilgi alanları, görev ve iş
pozisyonları ve daha fazlası…

Ziyaretçi Profili

PerakendeAlıcısı

İthalatçı/Distribütör

SatınalmaUzmanı

YILLIK  
GELİR

GÖREV FİRMA

Firma Sahibi,  
Üst DüzeyYönetici

Satış,  
Pazarlama

Diğer

1-9 Çalışan

50+ Çalışan

10-49 Çalışan

$2.5 Milyon - $10Milyon

> $2.5Milyon

< $10 Milyon



İLGİ ALANI METRİKLERİ

• Hangi ürünlerle ilgilendiler?

• Hangi soruları sordular?

• Hangi bilgileri talep ettiler?

• Hangi katalog, broşür, video ve fotoğraflarla ilgilendiler?

TOP 5MAĞAZA  
KATEGORİSİ

MİNİMUM SATIŞ  
MİKTARLARI

ZİYARETÇİLERİN İLGİ GÖSTERDİĞİ ÜRÜNKATEGORİLERİ

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

YILLIK ZİYARETÇİRAPORU
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Tekstil/Aksesuarlar

Genel ÜrünMağazaları

Promosyon / Hediyelik Eşya

Mücevharat (Kuyumcu)

El Sanatları/ Hobi/Oyuncak

600-1200 adet

Stil &Tarz

Hediyelik

Elektronik

Ev

ToplamZiyaretçi ZiyaretçiÜlkeleriKatılımcıFirma  
Sayısı

Ocak| Şubat |Mart |Nisan |Mayıs |Haziran |Temmuz|Ağustos |Eylül |Ekim|Kasım |Aralık

x1000
80

60

40

20

0

300-600 adet

Çeşitli



ETKİNLİK ÖNCESİ
İçeriğinizi yüklemek için yada fuar standlarını

özelleştirme konusunda yardıma mı ihtiyacınız

var? Operasyon ekibimiz teknik, içerik, ve

tasarım ihtiyaçlarınızın tamamını Türkçe olarak

sağlarlar.

Müşteri hizmetleri personelimiz, etkinlik

süresince katılımcılarınızın veya

ziyaretçilerinizin karşılaşabileceği sorunları

çözmek ve sorularını yanıtlamak için

telefon/e-posta/chat yoluyla her zaman

hazırdır.

CANLI ETKİNLİK SÜRESİNCE 
Ölçmezseniz, etkinliğinizin ne kadar başarılı

olduğuna karar veremezsiniz. Bu nedenle

Etkinlik Yöneticilerimiz, etkinlik için genel bir

performans raporu hazırlamakla kalmıyor, aynı

zamanda katılımcılara stand düzeyinde detaylı

istatistiklerde sağlıyor. Yatırım Getirisi (ROI)

ölçmenize yardımcı olmak için ziyaretçi ve

stand etkileşimlerinizi detaylı inceliyor ve

raporluyoruz.

ETKİNLİK SONRASI

NASIL YAPIYORUZ?
ETKİNLİK YÖNETİCİSİ

Kayıt olduktan sonra etkinlik yöneticimiz, etkinliğinizi oluşturmanıza, özelleştirmenize ve
nihayetinde başarıya ulaşmanıza yardımcı olmak için her aşamada hizmetinizde olacaktır.
Etkinlik yöneticisi, etkinlik öncesinde etkinlik sırasında ve etkinlik bittikten sonra Türkiyè de
Türkçe destek vererek herzaman yanınızdaolacaktır.
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ETKİNLİK VE 
FUARLARINIZ İÇİN

www.gotofair.com

GoToFair ekibi ile iletişime geçerek Dijital Fuar, Seminer, Konferans ve 
Etkinliklerinizi başarılı bir  şekilde başlatmak, tanıtımını yapmak, yürütmek ve 

ölçmek için ihtiyacınız olan tüm araç ve servisleri keşfedin.
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GoToFair Uluslararası Fuarcılık

ve Dijital Etkinlik Platformu
sales@gotofair.com 
T:(+90)850 441 2245
İzzetpasa Mah. Abide-i Hürriyet
Cad. No:158, 34387 Şişli,İstanbul
http://www.gotofair.com

İLETİŞİM VE DEMO:

GoToFair,Inc. International 
Tradeshows Digital Events
sales@gotofair.com 
P:(+1)415 489 0928

353 Sacramento St. Floor18
San Francisco, California, 94111  
http://www.gotofair.com
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