Omtrent sånn vil førstesiden til den digitale konferansen se ut.
På førstesiden er det plass til 5 utstillerlogoer som er aktive bokser som tar deg rett til den aktuelle
utstillerpresentasjonen.
Øvrige utstillere (samt de 5 første) vil bli presentert når du klikker «Utstillere» i menyen øverst og om du klikker
på ordet «Utstillere» under de 5 logoene

Her presenteres samtlige utstillere
(Merk: logoene er tilfeldig valgte
eksempler og representerer ikke
påmeldte utstillere)
Herfra kan du klikke på ønsket utstiller
for å komme inn på selve presentasjonen
Merk: For at disse bildene skal
presenteres best mulig og ikke kuttes i
noen retning (se ex Evidensia og Hills)
ber vi om logo tilsendt i png-fil (ev jpg)
som er 100 piksler høy og inntil 500
bred.

Eksempel på presentasjon
utstillerkategori 1,
Kr 10.000 + mva

Tekst, bilder og logo leveres som ett bilde. For best grafisk uttrykk
bør bildet ha format 1920 x 1080 piksler.

Eksempel på kontaktinformasjon

Når de klikker på snakkeboblen vil
kontaktinformasjon også komme frem:

Eksempel på presentasjon
Utstillerkategori 2
Pris kr 15.000 + mva

Her kan dere legge inn film med egen presentasjon. På høyresiden kan dere legge til
ytterligere informasjon/logo/bilder og presentere en konkurranse hvor deltakerne
sender inn sitt svar via spørsmålsfeltet under kontaktinformasjon.

Om filmen skal byttes med bilde, er best
format 1920 x 1080 piksler.

Om dere har registrerte
kontaktpersoner, kan disse
også presenteres med bilde og
valgfri liten tekst under mer
info
Disse blir synlige under et eget
3. ikon i menyen:

Oppsummering av hva dere må sende til eva@meetings.no for en optimal utstillerpresentasjon:
For begge kategorier:
Logo i png-fil (ev jpg). Høyde 100 piksler, bredde inntil 500 piksler
Firmainfo, telefonnummer, mail til kontakt, lenke til nettside. Om ønskelig også firmaadresse

Kategori 1:
En annonse (tekst og bilder) satt sammen i ett png-bilde (ev jpg). Optimal størrelse 1920 bredt og 1080 piksler
høyt. Vi anbefaler at firmaets logo også er en del av bildet da firmalogoen ellers ikke er synlig sammen med
bildet.
Kategori 2:
Tilsvarende annonse som i kategori 1 ELLER lenke til film på YouTube eller Vimeo, eller send selve filmfilen
(.mov / .mp4). dere vil presentere.
I tillegg øvrige bilder, tekst dere vil ha med. Denne teksten/bildet vil ikke være synlig samtidig som
kontaktinformasjon da deltakerne må klikke mellom disse to visningene. Anbefalt billedstørrelse her er
900x300 piksler
Om dere vil ha konkurranse, må vi få tilsendt spørsmål og informasjon om premie. Epostadressen i deres
kontaktinformasjon vil være den som mottar deltakernes svar.
Ved spørsmål ta kontakt med eva@meetings.no

