Niezbędnik

wystawcy
Tu jest TWOJE miejsce

www.targikielce.pl

Twoje zadowolenie to Nasz sukces!
Dlatego przestawiamy Ci krótki poradnik co zrobić aby targi były
sukcesem. W kilku krokach przekonasz się jakie to proste.





Krok 1: kilka zadań przed wystawą
Krok 2: na dzień przed wystawą
Krok 3: w trakcie wystawcy
Krok 4: po zakończeniu wystawy

www.targikielce.pl

Przed wystawą
Przeprowadź analizę kalendarza wystaw Targów Kielce
dostępny na stronie www.targikielce.pl
Wybierz wystawy na których powinieneś się pojawić:
 Przeanalizuj listę wystawców z poprzedniej edycji pod kątem

potencjalnych firm, z którymi chcesz nawiązać współpracę; utwórz
listę konkurencji aby sprawdzić co zaprezentują w trakcie wystawy
 Przeanalizuj zakres branżowy wystawy i zastanów się, które z
produktów/usług Twojej firmy chcesz zaprezentować
 Przeanalizuj profil zwiedzających aby idealnie wpasować się w ich
zainteresowania
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Przed wystawą
Ustal harmonogram:
 Zrób listę rzeczy, które musisz przygotować do wystawy

 Upewnij się że dotrzymasz wszystkich terminów określonych w procesie rejestracji
 Zapoznaj się ze stroną internetową wystawy
 Przeanalizuj formularz zgłoszeniowy

W razie pytań na każdym etapie przygotowań możesz
skontaktować się z Menedżerem Projektu lub osobą
oddelegowaną do kontaktu.
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Przed wystawą
Opracuj budżet na wystawę, pamiętaj o wliczeniu:
 Ceny wynajmu powierzchni (wg. formularza
zgłoszeniowego na daną wystawę)
 Ceny za zabudowę standardową stoiska dostępną
w ofercie lub skontaktuj się z Działem Projektowania
Stoisk Targów Kielce w celu omówienia zabudowy
indywidualnej

 Usług technicznych (montaż sprzętu, sprzątanie
stoiska itp.)
 Transportu produktów, które zabierasz na wystawę
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Przed wystawą
Opracuj budżet na wystawę, pamiętaj o wliczeniu (cd.):
 Podróży, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników reprezentujących firmę na
targach
 Przygotowaniu i transportu materiałów promocyjnych
i gadżetów (dopasuj ich ilość analizując liczbę zwiedzających
z poprzedniej edycji)
 Sponsoringu i reklamy, którą planujesz

 Zaproszenia dla obecnych i potencjalnych klientów
 Ewentualnych kosztach ubezpieczenia
eksponatów, stoiska
 Opłaty za udział w konkursie dla wystawców
(w zależności od wybranej imprezy)
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Przed wystawą cd.
Pamiętaj o odpowiedniej liczbie wizytówek
Zaplanuj spotkania z klientami

Prześlij zgłoszenie do konkursu dla wystawców
Prześlij informację o ciekawostkach na stoisku
(maszyny, eksponaty, rozwiązania ofertowe itp.)
Sprawdź program Targów – wybierz konferencje,
szkolenia i seminaria w których chcesz wziąć udział
Zgłoś wizytę swoich gości specjalnych
Zamów dodatkowe usługi z palety
oferowanych przez nas usług (zakwaterowanie,
udział w Gali wręczenia nagród oraz bankiecie,
viproom, parking itp.)
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Przed wystawą
Zastanów się, które produkty chcesz zaprezentować w trakcie wystawy dokładna
analiza pozwoli na zoptymalizowanie efektu jaki chcesz osiągnąć
Przemyśl wygląd stoiska – zamów rodzaj zabudowy (stoisko standardowe lub projekt
indywidualny)
Dokonaj wyboru pracowników – przemyśl ilu powinno jechać
na targi oraz przygotuj ich do obsługi stoiska
Poinformuj nas, który z pracowników Firmy
będzie odpowiedzialny za kontakt
z Targami Kielce w sprawach stoiska, udziału
w targach

Zaprojektuj i przygotuj materiały
marketingowe
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Na dzień przed wystawą
Udaj się na wystawę i sprawdź:
 Stan przygotowania stoiska (kompletność wyposażenia)
 Sprawdź wyposażenie techniczne
W razie potrzeby uzupełnienia, zmian lub domówienia wyposażenia zgłoś się do Biura Obsługi
Wystawców odpowiedniego dla Twojej lokalizacji stoiska.
Odbierz identyfikatory i karty parkingowe
dla pracowników

Przygotuj stoisko
 Rozłóż materiały promocyjne
 Zadbaj o dekorację stoiska
Dowiedz się w jakich godzinach jest czynna
Wystawa i w jakich godzinach możesz
przebywać w hali w celu przygotowania stoiska.
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W dzień wystawy
Na godzinę przed rozpoczęciem wystawy przyjdź na stoisko i sprawdź czy wszystko
wygląda tak jak zaplanowałeś.
Każdego poranka zrób odprawę swoim pracownikom (wyznacz osobę odpowiedzialną za
stoisko) – przygotuj ich do rozmów handlowych, przedstaw najważniejsze punkty które
powinni poruszyć w trakcie przedstawiania oferty klientom.
Sprawdź czy miejsce do rozmów z klientami jest gotowe
(broszury produktów, notatnik, długopis, wizytówki)

Udaj się do Biura Prasowego aby pozostawić swoje
materiały reklamowe dla dziennikarzy oraz porozmawiaj
z dziennikarzami obecnymi w biurze, spróbuj
zorganizować artykuł o swojej firmie
i produktach przywiezionych na wystawę.
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W trakcie wystawy
Zaplanuj trochę czasu, aby odwiedzić wystawę – zrób notatki
Po każdym dniu:
 Zrób odprawę pracownikom – omówcie najważniejsze wydarzenia dnia
 Sprawdź listę kontrahentów z którymi rozmawiali
Twoi pracownicy – dokładnie zapisuj wszelkie spostrzeżenia,
które będą pomocne w na kolejnym etapie rozmów
 Sprawdź co na stoisku należy poprawić
na kolejny dzień targowy (np. sprzątanie,
uzupełnienie materiałów itp.)
 Przygotuj plan spotkań na następny dzień
targowy
 Wypełnij ankiety dostarczone przez
naszych pracowników dotyczące
udziału w targach

 Znajdź czas na spotkanie
z Menedżerem Wystawy – omów plan
wystawienniczy na kolejną edycję targów
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Po wystawie
Podejmij działania dot. kontaktów z klientami, który odwiedzili Twoja firmę
w trakcie wystawy
Przeprowadź sesje podsumowującą z pracownikami
Dokonaj analizy informacji jakie uzyskałeś
w trakcie wystawy
Dokonaj oceny wystawy
Zarezerwuj powierzchnię na kolejną
edycję targów
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