
Yeni başlayan katılımcılar 
için sosyal medya rehberi

Fuarlara katılan en başarılı işletmeler, bir hikaye anlatan ve sosyal medyadaki varlıklarını 
canlı tutarak, çift taraflı iletişim kuranlardır.
İster sosyal medyada isterse yüz yüze konuşun, el sıkıştığınız kişilerle uzun vadeli, güvenilir iş birlikleri yapmanın yolunu bulmanız 
gerekir. Mümkün olduğunca şeffaf, dürüst ve ilgi çekici olmakla birlikte müşterilerinizin kendilerini rahat hissetmelerini sağlayın.
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2019'da sosyal medya platformlarının 
toplam reklam kitlesinin karşılaştırması



Sosyal medyada fuar katılımınızı nasıl duyurabilirsiniz?

Nasıl tanıtım 
yapılır?
Yarın fuarda 
olmak için 
sabırsızlanıyoruz. 
?????? numaralı 
stantta olacağız. 
Gelin tanışalım!

Nasıl tanıtım 
yapılır?
Bizi #WorldFood, ".." 
numaralı stantta 
ziyaret edin. 

Nasıl tanıtım 
yapılır?
Ürün ve hizmetlerimizi 
yakından görmek ve 
size en uygun olanını 
seçmek için son 
videomuzu izleyin.

Nasıl tanıtım 
yapılır?
??? numaralı 
standımız 
#eniyistant & 
#eniiyitasarim 
ödüllerine aday. 
Oylarınızı 
bekliyoruz.

Nasıl tanıtım 
yapılır?
Ekibimiz 
WorldFood Fuarı için 
İstanbul'da olacak. 
En son ürün ve 
hizmetlerimizi konuşmak 
için sizi standımıza 
davet ediyoruz.

Nasıl tanıtım 
yapılır?
Mevcut ürün ve 
hizmetlerimizin 
devamını görmek için 
fuar kataloğumuza 
göz atın.

Nasıl tanıtım 
yapılır?
Ekip fotoğrafınızla 
birlikte "fuarda ??? 
nolu stantta sizlerle 
tanışmak için 
sabırsızlanıyoruz” 
yazarak paylaşım 
yapabilirsiniz.
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Görselleriniz, markanızı sosyal ağlarda yansıtıyor mu?

Sosyal medya profilinizde doğru açıklamayı kullanıyor musunuz?

Sosyal medya profilinizdeki web adresi doğru mu?

Fuar öncesinde takipçi sayınızı arttırıyor musunuz?

Sosyal medyada marka mention’larını takip ediyor musunuz?

Sosyal medyada rakiplerinizi takip ediyor musunuz?

Standınızı tanıtmak için fuar etiketlerini kullanıyor musunuz?

Fuar organizasyonu & sponsorları ile online iletişim kuruyor musunuz?

Tüm online ve offline pazarlama materyallerinizde stant numaranızı 
belirtiyor musunuz?

Kendi etiketinizi yaratın
Nasıl etiket oluşturabileceğinizi öğrenmek için etiket 
oluşturma rehberini inceleyebilirsiniz.

Fuar etiketlerini kullanın
Sosyal medyadaki etkinliğinizden bahsetmek sadece tanıtım 
yapmanın başlangıcıdır, başkalarının neler konuştuğunu nasıl 
görebilirsiniz?

Etiketler, belirli bir konu -etkinlik, fuar veya sergi- hakkındaki online 
tartışmaları bir araya toplamak için kullanılır. Kendi etiketinizi 
kullanmanın yanı sıra fuarı tanıtmak için başka hangi etiketlerin 
kullanıldığını bilmeniz gerekir.

#WorldFood2020 ve #worldfoodistanbul etiketlerini sosyal 
medyada aratarak fuar paylaşımlarını görebilirsiniz.

İletişiminizi doğru yapın

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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