
Fuar için son adımlar
Fuara az zaman kaldı ve yapılacaklar listenizi kontrol etmenizin zamanı geldi.

PANİKLEMEYİN!!!
Zaman kazandıracak ipuçlarını ve yatırım gelirinizi 
arttırabileceğiniz tavsiyeleri bu sunumda bulabilirsiniz.

1. ADIM

Fuara ilk kez katılıyorsanız veya fuar başlamadan birkaç 
hafta önce katılma kararı aldıysanız, bu slaytlardaki 
işaretleri takip ederek kısa sürede hazırlıklarınızı 
tamamlayabilirsiniz. İPUCU

Program hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için 
Uluslararası Satın Alım Heyeti slaytını 
inceleyebilir, Katılımcı Portalı’ndaki tanıtım 
videosunu izleyebilirsiniz.

İPUCU
Katılımcı Portalı üzerinden ulaşabileceğiniz 
fuar bannerlarını sosyal medyada ve 
websitenizde paylaşarak fuar katılımınızı 
duyurmayı unutmayın!

Hemen harekete geçin!
- Fuar Kataloğu: Fuar kataloğunda yer alabilmek 
için size gönderilen giriş bilgileri ile Katalog ve 
Yaka Kartı sistemine giriş yaparak Fuar Profilinizi 
onaylayın.

- Yaka Kartı: Fuar süresince kullanacağınız 
katılımcı yaka kartlarınızı, yine aynı sistem 
üzerinden almayı unutmayınız!

2. ADIM

Fuar başlamadan önce Hyve Connect 
uygulamasını mobil cihazlarınıza 
indirerek randevu almaya başlayın!
Sektör profesyonelleri ile B2B görüşmeler
yapabileceğiniz Uluslararası Satın Alım Heyeti 
programına katılarak, iş ağınızı 
genişletebilirsiniz.
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İPUCU
Fuar katılımınız son anda gerçekleştiyse operasyon 
birimi ile görüşerek Standart Stant seçeneğini 
değerlendirebilirsiniz. 

İPUCU
Düzenleyeceğiniz etkinliklerden fuardan önce 
ziyaretçilerinizi haberdar edin. Bunun için sosyal 
medyayı kullanabilirsiniz. Size destek verebilmemiz 
için düzenleyeceğiniz etkinliklerden Hyve Etkinlik 
ekibini haberdar etmeyi unutmayın!

5. ADIM

Standınızı gözden geçirerek 
ekibinizle organize olun
• Stant tasarımınızda kullanacağınız renk ve görselleri 
gözden geçirin. Logonuz görünür bir yerde mi? 
Ziyaretçileriniz sizi kolayca tanıyabiliyor mu?

• Firmaların sergileyecekleri ürün ve hizmetlerini stant 
tasarımlarının parçası haline getirmesi her zaman 
dikkat çekici olmuştur.

• Ekibinizle birlikte fuar organizasyonunuz hakkında 
son bir kontrol yapmayı unutmayın.

4. ADIM

Fuar alanınızda düzenleyeceğiniz etkinlikleri planlayın
Düzenleyeceğiniz etkinliklerle ziyaretçilerinizle etkileşiminizi güçlendirerek 
standınızı salonun odak noktası haline getirin. Bunun için aşağıdakilerden en az 
biri sizin için iyi bir fikir olabilir.

• Workshoplar • Promosyon ürünleri
• Yarışmalar • Ürün uygulamaları
• Yemek tadımları

3. ADIM

Teknik detayları kontrol etmeyi unutmayın!
Katılımcı El Kitabı: Fuar Operasyon Ekibi tarafından size 
gönderilen teknik bilgilerin yer aldığı el kitabını incelemeyi 
unutmayın.

Standınızı siz tasarlıyorsanız;

Stant Elektriği: Standınızda kullanacağınız elektrik, su 
vb. hizmetleri önceden sipariş etmeniz gerekir. Bunun için 
hemen operasyon bölümü ile iletişime geçin. 

Stant Kurulumu: Fuarda kurulacak standınız için tüm “İş 
Sağlığı ve Güvenliği” yükümlülüklerini yerine getirmeniz 
gerektiğini unutmayın.

-Stant kurulumunda çalışacak kişileri ve stant projenizi 
yetkili İSG firmasına ilettin.

Ekstra Talepler: Host-hostes, tercüman, 
sandalye banko vb. ihtiyaçlarınızı gözden 
geçirmeyi unutmayın. 

6. ADIM

Son kontrol listesi
Fuar başlamadan önce yaptığınız listedeki 
başlıkları kontrol edin:

– Katalog Bilgileri
– Yaka Kartı
– Satın Almacılar ile Randevu
– Stant Elektriği Siparişi

– Stant Tasarımı
– Ekip Organizasyonu
– Stant Etkinlikleri
– Konaklama / Seyahat
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Bizimle iletişime geçmek için:

worldfood.destek@hyve.group
http://food-exhibitions.com/Katilimci-Portali/WorldFoodIstanbul

Bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın:

Ya da bizi arayın: +90 212 291 83 10
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