
Where the people are!

Online Event

Utstillerprofil



Velkommen til Tappin sin utstillermodul

Som utstiller er det viktig at dere forstår vår utstiller modul. Utover i denne presentasjonen vil vi ta deg gjennom 

alle elementene vår plattformen kan tilby dere for eksponering.

Dere vil få et word dokument i samme epost som denne. Vi ber dere fylle det ut og sende det i retur til 

kontaktpersonen du har fått oppgitt.

NB! Alle bilder/filer må sendes separat og merkes tydelig i filnavnet. 

Benytt gjerne wetransfer.com

Skal dere ha bilder inni mellom tekstene må dette fremkomme i presentasjons feltet hvor teksten deres står (se 

neste side).



Lobbyen

Deltakerne møter utstillerprofilene i lobbyen 
etter de har logget inn på 
arrangementssiden.

Utstillergalleriet:

I utstillergalleriet er det plass til inntil 12 
bedrifter pr. side. Rekkefølgen her kan være 
alfabetisk, tilfeldig eller opp til arrangør.

Presenter firma med logo, firmanavn og evt. 
kategori etter behov.

Når deltaker trykker på en firmalogo 
kommer de inn på utstillerprofilen.



Inne på profilen

Denne siden vil være deltakernes første møte med din 
bedrift.

Video/plakat vinduet*:
Det store bildet på venstre side kan benyttes til ett av følgende:

1. Egen video/livestream. Send oss gjerne bare direktelinken 
om dere har det lastet opp et sted.
(Innstillinger: kan ikke stå som privat.)

2. Videomøterom med plass til 100 personer.
OBS! Ekstra kost knyttet til møterom

3. Ett stillbilde. Format: 16:9 - 1920x1080px

Informasjonsfeltet*:
Til høyre på skjermen fremkommer informasjons teksten vi får fra 
dere. Anbefaler: Kort tekst om bedrift/produkt som skal profileres. 
Anbefaler 1-2 avsnitt. Om kampanje plasser tekst/bildet om dette 
først.

Kan gjerne innhold bilde/video også, men anbefaler ikke flere enn 1-3. 
Bildet kan linkes til eksterne websider

TIPS: 
- Bilder burde være liggende og ikke for høye.
- Har dere noen tilbud anbefales at det legges øverst i teksten.

Logo*:
Anbefaler å ha logo øverst på informasjonsfeltet, med mindre logoen 
deres kommer veldig godt frem i video/plakat vinduet.
Format: 2:1 

Meny:
Meny med snarveien mellom de ulike sidene.

Om de ikke er i bruk vil de ikke syntes.

*indikerer hva vi anbefaler at dere prioriterer å sende oss.



Menyfaner:

Kontakt
Her har du anledning til å gi deltakerne 
kontaktinformasjon til selskapet ditt.

- Firmanavn*
- Adresse*
- Sosiale medier: full link
- E-post*: Må være bemannet
- Nettside*
- Telefon*

Send en melding: 
Her vil deltakerne ha mulighet til å ta kontakt via e-
post til mailen over med spørsmål eller evt. be om å 
bli kontaktet.

*indikerer hva vi anbefaler at dere prioriterer å sende oss.



Kontaktpersoner

Representanter kan legges inn i plattformen for å 
kunne representere selskapet.

Send oss:

- Navn

- E-post 
- Mobil og bildet (1:1 format/Kvadratisk)

Knapp: Mer info
Det er mulig å legge informasjon på sin deltakerprofil som 
vil bli synlig her

Knapp: Be om møte
Da sendes det en e-post til vedkommende fra deg om at du 
ønsker et privat møte. 
I e-posten får man en whereby møterom link som kan 
benyttes om ønskelig og man avtaler da når møte direkte 
med deltakeren selv.



Videomøte

Kanskje dere ønsker å sette 
opp et videomøte hvor 
deltakerne kan komme inn for 
å slå av en prat? 

Planlegg når møterommet er åpent, gi beskjed 
om hvem som skal være moderator i rommet og 
ta imot besøk.

Rommet har plass til opptil 100 personer om 
gangen. 

OBS! Spør din arrangør om dette for det er en 
kost pr møterom.



Dokumenter

I dokumentbiblioteket kan det legges opp så mange 
PDFer dere ønsker å dele med deltakerne. 

Anbefalt: 1-3 stk.

Deltaker kan både forhåndsvise dokumentene inne 
på profilen og laste de ned til senere bruk.

Format: PDF
(Unngå mellomrom, æøå o.l. i filnavne)



Best practice

På digitale plattformer fungerer videomateriale 
generelt godt.

Legg den viktigste informasjonen dere ønsker å 
dele øverst i informasjonsteksten så det 
kommer enkelt i synsfeltet til deltakeren.

Personliggjør kontaktpersonene med bilde, 
tittel og kontaktinformasjon.

Vi ser at deltakerne i større grad besøker 
videomøterom på arrangement hvis 
møterommet har en intensjon, ikke bare er 
åpent for en prat - Kanskje et kort webinar eller 
en presentasjon kan være interessant? 



tappin.no

https://tappin.no/

