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MODULE BEHEER BEZOEKERS EN
STANDPERSONEEL VIA UW EXPOSANTENPORTAAL

Ga naar www.matexpo.com en log in met uw
gegevens in het exposantenportaal. Kies voor ‘Beheer
bezoekers en standpersoneel’. Het registratiebeheer
zal verschijnen.

KLANTEN REGISTRATIES
REGISTRATIES BEHEREN VAN UW RELATIES
U kan uw relaties uitnodigen op 2 manieren:
-

-

Via een digitale link die u hier kan
terugvinden en ongelimiteerd kan
doorsturen (gratis)
Via gedrukte uitnodigingskaarten die u
kan bestellen via ‘beheer stand’ reclamemateriaal (25 € / 50
uitnodigingskaarten).

DE BEZOEKERSLINK
Iedere exposant beschikt over een persoonlijke
uitnodigingslink. Deze kan u ongelimiteerd
doorsturen per mail, op uw website plaatsen, in
een nieuwsbrief, …
De bezoeker die op úw link klikt, komt
onmiddellijk op de registratie terecht voor
MATEXPO2019.
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TIP: PLAATS UW LINK ACHTER DE GEPERSONALISEERDE BANNER MET VERWIJZING NAAR UW STANDNUMMER DIE U
KAN DOWNLOADEN IN UW EXPOSANTENPORTAAL

Deze kunnen u en uw collega’s standaard als e-mailhandtekening gebruiken. U kan de banner ook op uw website plaatsen, als
afbeelding gebruiken in een nieuwsbrief, op uw social media kanalen plaatsen, …

CREATIE VAN MEERDERE BEZOEKERSLINKEN
Indien u wenst te meten welke registraties van uw klanten via
welke kanalen / campagnes komen kan u meerdere
bezoekerslinken aanmaken.
U kan bijvoorbeeld opvolgen hoeveel registraties van uw
klanten via de nieuwsbrief kwamen en hoeveel via de banner
op uw website.
Hoe? U creëert 2 nieuwe registratielinken waarvan u de naam
kan kiezen. De standaard link blijft altijd staan en heet ‘URL’.
De nieuwe linken kan u bijvoorbeeld ‘nieuwsbrief april’ en
‘website’ noemen.
U zal het verschil kunnen zien bij ‘geregistreerd via’.
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GEGEVENS VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN EXPORTEREN
Tijdens de registratie vult de bezoeker de door ons gevraagde
gegevens in. De meeste van die gegevens zijn verplicht te
vervolledigen.
U hebt enkel toegang tot de gegevens van personen die via úw
persoonlijke link of uitnodigingskaarten geregistreerd zijn. Dat kan
door een Excel-export te maken van de geregistreerde personen.

LEZEN VAN DE
BEZOEKERSGEGEVENS

Niet ieder veld in het Excel bestand
staat ingevuld zoals ‘initials’ of
‘department’ omdat deze gegevens
tijdens de registratie niet gevraagd
worden.
Kolommen zoals ‘Action code name’
en ‘Location’ zijn voor u niet van
toepassing.

PERSONALISEER UW LINK
U kan een persoonlijke boodschap (met verwijzing naar uw standnummer en / of
logo) toevoegen die als pop-up aan het begin van de registratie verschijnt.
Vergeet niet het vinkje aan te zetten ‘Aangepaste afbeelding activeren’ en
‘Aangepaste tekst activeren’ voor je op opslaan klikt.
De welkomsttekst en / of afbeelding kan ook steeds aangepast worden.
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TIJDENS MATEXPO 2019
U kan als exposant zien wie van uw geregistreerde klanten reeds op de beurs langs is geweest en wie niet. Dat kan op
het dashboad via de grafiek of in de lijst van registranten met de tag ‘show’ of ‘no show’.
Indien u na de eerste beursdag opnieuw uw registraties zal exporteren zal u ook kunnen zien hoe laat deze
geregistreerde bezoeker precies is gescand aan de ingang.
Tip: U kan na de eerste, tweede, derde of vierde beursdag een herinneringsmailtje sturen aan uw klanten die nog niet
zijn langs geweest.

STANDPERSONEEL
WAT IS STANDPERSONEEL?
Collega’s die tijdens het event op de stand staan om bezoekers te ontvangen
dienen geregistreerd te worden als standpersoneel en níet als bezoeker.
Op de badge van de exposant komt ook duidelijk ‘Exhibitor’. Op die van de
bezoeker staat ‘Visitor’.
Standpersoneel kan u registreren in het tweede tabblad ‘personeel’. Er is geen
limiet op het aantal personen dat u kan registreren als standpersoneel.

PERSONEN TOEVOEGEN
U voegt persoon per persoon toe. We vragen de volgende gegevens:
-

Geslacht
Voornaam
Naam
E-mail
Bedrijf (dit veld zal standaard ingevuld staan maar kan ook aangepast worden)
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GEGEVENS VAN UW STANDPERSONEEL WIJZIGEN
Indien u een spel- of tikfout hebt gemaakt tijdens de registratie van een persoon
kan u de gegevens wijzigen door onderaan te klikken op ‘bewerken’. Bij het
aanklikken van een geregistreerde persoon kan u deze onderaan ook verwijderen.

AFDRUKKEN BADGES OF BADGEVOUCHERS E-MAILEN.
Iedere geregistreerde persoon krijgt op het ingegeven e-mailadres een
registratiebevestiging met daarin een link om de exposantenbadge af te drukken.
Via de knop ‘badgevouchers afdrukken’ kan je een PDF genereren waarin alle
aangemaakte exposantenbadges staan of kan je de bevestiging opnieuw
doormailen.

Vragen? Contacteer ons op info@matexpo.com of via +32 56 98 07 60

