HashTag Printing για Events
Το Hashtag Printing είναι μια καινοτομία στις εκδηλώσεις που διοργανώνετε και έρχεται για να σας βοηθήσει ώστε με διασκεδαστικό τρόπο να αυξήσετε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, να ενισχύσετε το
brand name της επιχείρησής σας και να «κυκλοφορήσετε» τα νέα μέσω των κοινωνικών δικτύων.
Εταιρικές εκδηλώσεις, εμπορικές εκθέσεις, συνέδρια ή εκπαιδευτικά σεμινάρια, αποκτούν ενδιαφέρον και ζωντάνια με το Hashtag Printing.
Πως λειτουργεί
Ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες να βγάζουν φωτογραφίες με το κινητό τους κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης,

… και να τις ανεβάζουν στο Instagram, ή/και στο Twitter, χρησιμοποιώντας τα
ειδικά hashtags της εκδήλωσης,
Όλες οι φωτογραφίες που έχουν ανέβει στο Instagram ή/και στο twitter – ή όσες
επιλέγουν οι συμμετέχοντες – τυπώνονται μαζί με το logo της εταιρείας σας και τα
στοιχεία της εκδήλωσης και τοποθετούνται σε ειδικό stand όπου ο καθένας μπορεί να διαλέξει και να πάρει αυτές που τον ενδιαφέρουν.

Γιατί έχει αποτελέσματα:
 Σε όλους αρέσει να βγάζουν selfies.
 Όλοι χαίρονται όταν παίρνουν κάτι μαζί τους από μια εκδήλωση, πόσο μάλλον τις φωτογραφίες
που έβγαλαν μόνοι τους.
 Το τυπωμένο logo μας και τα στοιχεία της εκδήλωσης αυξάνουν to brand awareness.
 Tο shelfies stand και το stand με τις τυπωμένες φωτογραφίες σπάνε τον πάγο ανάμεσα στους
συμμετέχοντες.
Η λύση του Hashtag Printing συνδυάζεται με Selfie Stand και Social Wall, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα πλούσια εμπειρία για τους συμμετέχοντες στην εκδήλωσή σας.
Το σύστημα ενοικιάζεται με ημερήσια χρέωση που περιλαμβάνει και τους ανθρώπους που παρέχουν
υποστήριξη και όλη την υπηρεσία.

Τα Social Walls είναι διαδραστικές ψηφιακές
οθόνες που προβάλλουν σε μορφή slide show
σχόλια, φωτογραφίες και videos που αναρτώνται
στα κοινωνικά δίκτυα (twitter και instagram) με
χρήση συγκεκριμένων hashtags.

Θέλετε να δώσετε τη δυνατότητα στους παρόντες στην
εκδήλωσή σας να βγάλουν μόνοι τους ποιοτικές φωτογραφίες οι οποίες μάλιστα θα τυπωθούν αμέσως και με
το λογότυπο της εκδήλωσης ;

Τα Social Walls διαμορφώνονται δυναμικά από
τους παρόντες στην εκδήλωση συλλαμβάνοντας και προβάλλοντας τον παλμό της στιγμής.
Selfies, μικρά videos και σχόλια που ανεβάζουν
οι συμμετέχοντες ενσωματώνονται αυτόματα και
προβάλλονται στις οθόνες στους χώρους της
εκδήλωσης, αρκεί να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο hashtag.

Θέλετε αυτές οι φωτογραφίες να ανεβαίνουν αυτόματα στα κοινωνικά δίκτυα;
Θέλετε να προσθέσετε μια νότα χαλάρωσης χρησιμοποιώντας ειδικά αξεσουάρ στη φωτογράφηση,
όπως μάσκες, γυαλιά ηλίου, μουστάκια, …
Το Selfie Stand είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος
να το πετύχετε! Ένα stand με το κατάλληλο tablet και
το κατάλληλο λογισμικό φωτογράφησης, δίνει τη δυνατότητα σε όλους να βγάλουν φωτογραφίες με φίλους ή μόνοι, να τις ανεβάσουν στα κοινωνικά δίκτυα

Γιατί αρέσει


Σε όλους αρέσει να βγάζουν φωτογραφίες
με τα κινητά τους ή τα tablets.



Η «ζωντανή» προβολή των φωτογραφιών
που βγαίνουν από τους παρόντες κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης αυξάνει το ενδιαφέρον για την εκδήλωση - όλοι νοιώθουν

και να εκτυπωθούν αυτόματα.
Αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε τις φωτογραφίες
σας πιο πρωτότυπες, αλλάζοντας το background,
χρησιμοποιώντας φίλτρα, αξεσουάρ, ...
Γιατί έχει αποτελέσματα


ότι συμμετέχουν.


μια εκδήλωση, πόσο μάλλον φωτογραφίες τους.

Μέσω των φωτογραφιών στα κοινωνικά



δίκτυα αυξάνεται αισθητά ο αριθμός των

Επικοινωνήστε μαζί μας για
περισσότερες λεπτομέρειες

Το Selfie Stand αποτελεί πόλο έλξης, τραβάει την
προσοχή και γενικά μαζεύει κόσμο γύρω του.

ανθρώπων που μαθαίνουν για την εκδήλωση – και για τα προϊόντα μας.

Σε όλους αρέσει να παίρνουν κάτι μαζί τους από



Το τυπωμένο logo μας και τα στοιχεία της εκδήλωσης αυξάνουν to brand awareness.



Η δυνατότητα για χιουμοστική φωτογράφηση με
χρήση αξεσουάρ σπάει τον πάγο και κάνει όλο το
κλίμα πιο χαλαρό.

Anova Consulting
Καρέα19,11636, Μετς, Αθήνα,T: 210-9200287,F: 210-6400526,E: sales@anova.gr,URL:www.anova.gr

