
 

 

Virtuális Kiállítás – Kiállítás, másként 
 
Járt már úgy kiállításon, hogy ki sem mozdult az irodájából? Most itt az alkalom! A Virtex Virtuális Expo ötvözi a 
személyes, élı kapcsolatteremtés és a web által biztosított kényelem elınyeit. E cikk elolvasásával megbizonyo-
sodhat, hogy a kiállítás látogatása egyszerő, a webfelület kezelése percek alatt elsajátítható és kényelmes. 
 

logisztika, méréstechnika, minıségügy, környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, megújuló energiák,  
ipari munkavédelem, biztonságtechnika, egészség, informatika az iparban 

 
A Virtuális Expo-t 2011. február 9-11. között rendezzük meg. A 3 nap alatt Ön élı, 
interaktív kapcsolatba léphet kiállítóinkkal a virtuális térben. Új partnert, szolgáltatót 
találhat, új ajánlatokat kérhet. Rengeteg információt győjthet össze, elıadásokat, 
bemutatókat hallgathat meg. Tájékozódhat és kicserélheti szakmai véleményét 
másokkal. Mindezt egy kényelmes székben ülve! 

 
Elıször el kell döntenie, hogy csak nézelıdni akar, vagy konkrét kérdésekkel, konkrét témákban akar információkhoz jut-
ni. Az elsı esetben akár anonim látogatóként, regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül is beléphet a kiállításra. Ha kér-
dezni is akar, közvetlen kapcsolatba kíván lépni egy vagy több kiállítóval mindenképpen javasoljuk a regisztrációt. Ebben 
az esetben nem mellékesen értékes nyereményeket is nyerhet a szervezık és a kiállítók által rendezett sorsolásokon. 
 
A zavartalan látogatáshoz elsı lépésként célszerő ellenıriznie, hogy a szükséges szélessávú internetkapcsolat rendelke-
zésére áll-e (minimum 500 / 100 Kbps le-, illetve feltöltési sebesség). Szükséges továbbá a díjmentes Adobe Flash 
Player legfrissebb verziója. 
 
A rendezvény számos funkciója jelenleg is már rendelkezésre áll. Így egy bemutató stand is mőködik, hogy az érdeklıdık 
a rendezvény megnyitása elıtt is megismerhessék ezt az újszerő és erre a célra kifejlesztett kommunikációs eszközt. Ez 
az Infopult Demo ponton érhetı el. Az expo nyitva tartása alatt valamennyi kiállító standja ebben a formában fog üze-
melni, természetesen eltérı dizájnnal és tartalommal. 
 
Látogatás bejelentkezés nélkül 
 
A standra érkezı látogató elıtt egy ablak jelenik meg, ahol 
egy tetszıleges felhasználónevet kell megadnia. Ha ezt az 
ablakot bezárja (X), akkor név nélkül végiglátogathatja a 
kiállítást. 
 
Megtekintheti a kiállító adatait (Céginformáció), a kiállításra 
bejegyzett termékeit, szolgáltatásait, a róla szóló híreket, 
megnézheti és lapozgathatja, illetve letöltheti katalógusait, 
illetve levetíthet a termékeit és szolgáltatásait bemutató 
filmeket. Ugyanakkor a chatablakban nem fog tudni kérdezni, 
de végigolvashatja, mit kérdeztek mások és a kiállító milyen 
válaszokat adott.  
 

Látogatás regisztrációval, illetve bejelentkezéssel 
 
Ha regisztrál, az elıbb bemutatott lehetıségeken felül további 
eszközöket is igénybe vehet a látogatás során. Fel tud tenni írás-
ban kérdéseket, illetve a zárt tárgyalóban élıszóban tud tárgyalni 
a kiállítóval. Idıpontot foglalhat a kiállítóval folytatandó tárgya-
láshoz, valamint részt vehet a kiállító által rendezett kvízjátékon, 
amelynek során kedvezményeket és tárgyi ajándékokat nyerhet. 
 
A regisztráció lépései: elıször a Belépés, regisztráció funkciót 
kiválasztva, a Regisztráció pontban megadhatja adatait. Ennek 
elküldése után a regisztrációban megadott felhasználónévvel és 
jelszóval be tud lépni a kiállításra. Ha a bejelentkezésnél az 
„Adatok megjegyzése” pontot megjelöli, a továbbiakban 
automatikusan belépett státuszban lesz, valahányszor megnyitja a 
www.virtualisexpo.hu oldalt. Mindez kb. 2 percet vesz igénybe.  
 
Bízunk benne, sikerült meggyıznünk, hogy a virtuális kiállítás 
látogatása semmi olyan tudást nem igényel, amellyel számítógép 

használóként eddig ne rendelkezett volna.  
 
Hogy még további segítséget adhassunk, meghívjuk egy standbemutatóra, ahol munkatársunk élıszóban mutatja be a 
kiállítást és a standok mőködését. Itt Ön is kérdezhet, minden kérdésére azonnal választ is kap. A bemutatók szerdán-
ként 10 és 15 órakor kezdıdnek az Infopult Demo bemutató standon. Próbálja ki és meglátja, milyen egyszerő! 


