
Koe uudenlainen tapahtumaelämys! 

Kotimainen • Visuaalinen • Informatiivinen
Elämyksellinen  • Helppokäyttöinen

Taustalla vankka tapahtumantekijän kokemus
Uusi kotimainen virtuaalialusta antaa sekä osallistujalle 
että näytteilleasettajalle helpon ja elämyksellisen tavan 

osallistua messuille ja tapahtumiin. Alusta on helposti muunneltavissa 
erilaisten tapahtumien tarpeisiin. 

Virtuaalialustaa voidaan käyttää live-tapahtuman yhteydessä 
ns. hybridimallina tai pelkästään virtuaalisena.

email: etunimi.sukunimi@globex.fi

ToTEUTA TApAHTUmAsI 
VIrTUAAlIAlUsTAllA

www.globex.fi

www.globex.fi

– TAPAHTUMIEN TEKIJÄ –



VIRTUALEXPO.FI TAPAHTUMA-ALUSTANA
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www.globex.fi

• Kotimainen 
• Visuaalinen 
• Informatiivinen 
• Elämyksellinen 
• Helppokäyttöinen

Ta u s t a l l a  v a n k k a  
t a p a h t u m a n t e k i j ä n  
k o k e m u s

Tutustu demoon:
Globex.fi/Ajankohtaista/Virtuaalialusta



MIKSI VIRTUALEXPO.FI?
• Järjestä tapahtuma vastuullisesti ja turvallisesti

• Saa kävijät innostumaan ja tuntemaan osallistumisen helppous

• Sama lämmin tunnelma kuin livenä paikan päällä. Kaikki ovat tasa-arvoisesti tervetulleita

• Sekä kävijälle että näytteilleasettajalle yhtä arvokas ja hieno tapahtuma kuin perinteinen live-tapahtuma

• Mahdollisuus suurempaan osallistujamäärään kuin live-tapahtumassa

• Sekä kävijälle että näytteilleasettajille helppo tapa osallistua

• Verkkotapahtuma on

• Elämyksellinen

• Vuorovaikutteinen

• Informatiivinen

• Osallistujia ja näytteilleasettajia palveleva

• Palvelee myös hybriditapahtumana live-tapahtuman rinnalla

• Helposti lähestyttävä

• virtuaalialusta ei vaadi latauksia, kännykkä (tai muu älylaite) ja nettiyhteys riittää
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VIRTUAALIALUSTA 
Mitä se on?

Aula

Rekisteröinti, Infopiste. 

Käynti luennoille ja näyttelyyn.

OmaExpo-kansioon voi lisätä 

omat kiinnostuksen kohteet:

Luennot, tapaamiset, 

näytteilleasettajan yhteystiedot, 

esitteet ja videot.

Luennot räätälöidään 

tapahtumakonseptiin 

sopivaksi (Livestriimaus tai 

tallenteet. YouTube, Zoom jne)

Tapahtuma on aktiivinen myös 

osastojen ulkopuolella. Vierailijat 

voivat osallistua keskusteluihin 

keskenään Foorumissa. 

Näyttelyosastojen toiminnot
Näytteilleasettajalla 
oma näkymä osastolla: 
Vierailijat (niminä tai 
lukuna), keskustelut ja 
yhteydenottopyynnöt

www.globex.fi

Näyttelyssä 

visuaaliset osastot



VIRTUAALIALUSTA • AULA
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VIRTUAALIALUSTA • LUENNOT
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LUENTOSALIEN AULA LUENTOSALI

www.globex.fi



VIRTUAALIALUSTA • NÄYTTELYSALI
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VIRTUAALIALUSTA • OSASTOPAKETIT
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OSASTOPAKETIT

• Kaksi perusvaihtoehtoa ja lisäoptiot (ks. luettelo seuraavalla sivulla)
• Paikan voi halutessaan personoida kokonaan oman näköiseksi

www.globex.fi



NÄYTTEILLEASETTAJIEN VAIHTOEHDOT
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Osasto 1 - perusvaihtoehto

Osasto 2 - räätälöitävissä

Ø Osasto 1 ns. perusmalli, jota voi vain rajoitetusti muokata

Ø Osasto 2 pitkälle muokattavissa, mm:

• Osastokuva, johon väritys, logo, taustakuva - myös personoidut osastot
• Henkilökunnan kuva tiskin taakse
• Esittelyteksti, linkitys kotisivuille
• Esitteet, videot 
• Arvonta, messutarjoukset, kilpailut
• Live-chat, videotapaamiset ajanvarauksella
• Yhteydenottolomake (myös personoituna)
• Kävijäraportti
• Mainos sisääntuloaulan mainosruudulle (vaihtuva)



GLOBEX - TAPAHTUMIEN TEKIJÄ

• Taustalla vankka tapahtumantekijän kokemus 

• Laaja asiakaskunta tuomassa näkemyksiä ja jakamassa kokemuksia

• Virtualexpo.fi tapahtuma-alusta (www.virtualexpo.fi)

• Kotimainen 

• Visuaalinen 

• Vuorovaikutteinen

• Informatiivinen

• Elämyksellinen ja helppokäyttöinen

• Muunneltavissa erilaisiin tapahtumiin

• Toimii myös live-tapahtuman yhteydessä ns. hybridinä
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RIITTA SAURÉN
Projektipäällikkö

Puh. 050 577 1468

Lisäksi Senior Adviser Jarmo Siekkinen, koodarit Marko ja Aleksi, graafikko Suski ja 3D-piirtäjä Juha.

www.globex.fi

PEKKA KOKKO
Markkinointipäällikkö

Puh. 040 500 4645

MARKETTA KARIVUO
Toimitusjohtaja

Puh. 0400 413 596

TAINA JUVONEN
Projektiipäällikkö

Puh. 050 511 6612

MINSKU EKLUND
Projektisuunnittelija

Puh. 050 470 7632

DIANE GALBRAITH
Koulutuspäällikkö
Puh. 040 558 4463
diane@globex.fi

Muiden  sähköpostit: etunimi.sukunimi@globex.fi

GLOBEXIN TIIMI – KYSY MEILTÄ LISÄÄ!
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Kotimainen • Visuaalinen • Informatiivinen
Elämyksellinen  • Helppokäyttöinen

Taustalla vankka tapahtumantekijän kokemus
Uusi kotimainen virtuaalialusta antaa sekä osallistujalle 
että näytteilleasettajalle helpon ja elämyksellisen tavan 

osallistua messuille ja tapahtumiin. Alusta on helposti muunneltavissa 
erilaisten tapahtumien tarpeisiin. 

Virtuaalialustaa voidaan käyttää live-tapahtuman yhteydessä 
ns. hybridimallina tai pelkästään virtuaalisena.

Kysy lisää ja pyydä tarjous 
tapahtumallesi!
pekka Kokko, puh. 040 500 4645
taina juvonen, puh. 050 511 6612
riitta saurén, puh. 050 577 1468
email: etunimi.sukunimi@globex.fi

ToTEUTA TApAHTUmAsI 
VIrTUAAlIAlUsTAllA

 tai TILAA 

DEMO

www.globex.fi


