SÅDAN GØR VI DET
• I leverer alle informationer til os
i god tid inden konferencen
• Alle oplysninger lægges i et sikkert
system til opbygning af app’en
• I vælger selv logo og farve på
app’en
• Alle rettelser/tilføjelser af billeder,
videoer og præsentationer
opdateres i almindelig kontortid
senest efter endt konference
• App’en er tilgængelig for jer i
ubegrænset omfang, både før,
under og efter jeres konference

”Vi brugte app’en til vores kickoff for medarbejderne med over
300 deltagere. App’en var en
kæmpe succes for os som planlæggere og ikke mindst for vores
deltagere. Her et halvt år efter
bruger de den stadig til at tilgå
de præsentationer, vi gennemgik
på konferencen. ”
Anne B. Hvidtfelt,
Mødeplanlægger

Prøv app’en på
konventum.dk/konference-app

Bliv mobil på jeres næste konference
Drop den dyre kopiering af programmer, materialer og præsentationern. Læg istedet det hele
på jeres egen app hos Konventum - ganske gratis. Så I har alle jeres informationerne ved
hånden både før, under og efter jeres konference.
Vores erfaring viser, at hver deltager besøger app’en mellem 15-20 gange på en konference.
Eksempler på, hvad din app kan indeholde:
Få tilpasset app’en, så
den passer præcis til
jeres konference.
OM
KONFERENCEN

Få et overblik over, hvilke
talere, der optræder på
konferencen og hvor.
TALERE

Læg jeres konferenceprogram ud, så
deltagerne kan følge
med i tidsplanen
PROGRAM

Find vej til Konventum via
Google Maps og få vores
kontaktinformationer.

Hvis I har billetter, så
upload din QR kode her,
så deltagerne nemt kan
få fat i den.
BILLEDER

Informationer og ofte
stillede spørgsmål findes
under denne funktion.
INFORMATION

EVALUERING

FIND VEJ

DIN BILLET

Få deltagernes
evaluering og feedback
på konferencen i
Evalueringsfunktionen.

Upload listen over dine
konferencedeltagere.

DELTAGERE

Upload billeder fra konferencen og gem alle de
gode øjeblikke fra både
faglige og sociale
arrangementer.

Hvis I har sponsorer, er
det muligt at lægge dem
ind her.
SPONSORER

Her kan deltagerne
downloade materialer og
præsentationer fra hele
konferencen.

Upload videoer fra
konferencen, både fra
oplægsholdere og
feedback fra deltagere.
VIDEO

MATERIALER

