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WITAM SERDECZNIE
Szanowni Państwo,
nazywam się Maciej Banaszkiewicz. Firma MobApki.pl to owoc
moich długoletnich doświadczeń w dziedzinie mobilnego
marketingu, jakie nabyłem prowadząc firmy o
podobnym
charakterze za granicą. W związku z nadejściem mobilnej
rewolucji do Polski i chęcią oferowania mobilnych rozwiązań
polskim przedsiębiorcom stworzyłem agencję MobApki.pl.
Moim celem nadrzędnym jest oferowanie nowatorskich
rozwiązań, które przyczynią się do wzrostu zysku, obniżenia
kosztów i zdobycia nowych klientów.
Pragnę, aby firma MobApki.pl znana była z oferowania skutecznej
pomocy przedsiębiorcom, a nasze produkty i usługi kojarzone z
innowacją i wysoką jakością.
W związku z faktem, że mobilne rozwiązania są stosunkowo
nową dziedziną w Polsce, zapraszam do lektury niniejszego
poradnika, w którym postaram się przybliżyć nieco zagadnienia
związane z wykorzystaniem aplikacji mobilnych w sektorze
imprez masowych.
Zapraszam do współpracy!

Maciej Banaszkiewicz
właściciel MobApki.pl
Zeskanuj
kod i
pobierz
moją
wizytówkę

2. DLACZEGO KAŻDA IMPREZA MASOWA POTRZEBUJE
APLIKACJI?
Mobilna rewolucja dotarła do Polski na dobre. Wystarczy rozejrzeć się
dookoła: w środkach transportu, restauracjach, parkach i poobserwować
ludzi - zapewne duża ich część będzie wpatrzona w swoje mobilne
urządzenia.

Rynek mobilny rozszerza się w bardzo szybkim tempie. Pojawiają się nowe
urządzenia, nowe rozwiązania, a co najważniejsze – nowi użytkownicy,
którzy nie wyobrażają sobie życia bez smartfona. Najważniejszym jednak
zjawiskiem z punktu widzenia organizatora imprez masowych jest fakt, że
rewolucja mobilna zmienia zachowania uczestników eventów.
Wskaźniki korzystania z internetu w telefonie sięgają 101% w Ameryce
Północnej i 129% w Europie Zachodniej. Stąd też decyzja wielu firm o
inwestycji w sektor usług mobilnych.
Biorąc pod uwagę miliony wydarzeń odbywających się co roku, rynek imprez
biznesowych stał się strategicznym narzędziem marketingu i brandingu
używanym przez przedsiębiorstwa we wszystkich sektorach.
Imprezy promocyjne firm (od wprowadzania produktów na rynek po
konferencje prasowe) pomagają bardziej efektywnie komunikować się z
istniejącymi klientami, zachęcają do współpracy z nimi przez zwiększenie
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zaangażowania i nagradzanie lojalności klientów oraz służą zdobyciu
potencjalnych nowych klientów.
W związku z tym, że korzyści firm płynące z wdrażania technologii
mobilnych w marketingu sektora eventów są ogromne, coraz więcej
organizatorów decyduje się na inwestycję w aplikację mobilną dla imprezy.

3. ZALETY INWESTYCJI W APLIKACJĘ
Wybór funkcji dostępnych w naszej aplikacji eventowej jest pierwszym i
kluczowym krokiem do podjęcia w kwestii strategii mobilnej.
Należy przeanalizować dokładnie potrzeby i cele naszego wydarzenia i
wybrać te funkcje, które mogą pomóc w osiągnięciu zamierzonych wyników.
Dobrym pomysłem jest, aby wybierając funkcje aplikacji kierować się
kryterium ważności i
wykonalności, biorąc
pod uwagę dwie
kategorie: "musi mieć
cechy" i "miło mieć
możliwości”. Pierwsza
kategoria jest
obowiązkowa, a druga
zależy od czasu i
budżetu, jakim
dysponujemy.
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OTO KILKA NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI APLIKACJI DLA
IMPREZ MASOWYCH PRZEDSTAWIONYCH W KATEGORIACH:

STRONA GŁÓWNA

LISTA PRELEGENTÓW
Zawiera biografie prelegentów, zdjęcia, dane kontaktowe i profile
społecznościowe ułatwiające współpracę.
LISTA WYSTAWCÓW
Pomaga uczestnikom wybrać stanowiska, które chcą odwiedzić.
HARMONOGRAM IMPREZY
Zawiera informacje dotyczące miejsca, daty, godziny, itp.
MAPA IMPREZY
Ułatwia uczestnikom poruszanie się po obiekcie i zlokalizowanie stoisk
wystawców.
WAŻNE TELEFONY
Lista telefonów, które mogą być przydatne podczas imprezy. Użytkownicy
aplikacji nie muszą ich pamiętać ani wystukiwać na klawiaturze. Wystarczy,
że klikną na przycisk ZADZWOŃ.
INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dla gości przyjezdnych o tym, co dzieje się w okolicy
(restauracje, hotele, atrakcje turystyczne, itp.)

KOMUNIKACJA

BAZA KONTAKTÓW
Zdobycie danych kontaktowych wystawców / uczestników / sponsorów w
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celu zmaksymalizowania możliwości współpracy. Funkcja ta zachęci
uczestników do korzystania z aplikacji nawet po zakończeniu imprezy.

POWIADOMIENIA (PUSH NOTIFICATIONS)
Dostarczają ważne informacje (np. te z ostatniej chwili) do wszystkich
korzystających z aplikacji. Pozwalają komunikować się z uczestnikami w
czasie rzeczywistym, nawet wtedy, gdy nie używają oni aplikacji.
Organizatorzy imprezy mają dostęp do panelu, z którego mogą wysłać
informację. Wiadomość trafia do wszystkich uczestników w kilka sekund.

GEO KUPONY
Funkcja, która umożliwia wysłanie automatycznej wiadomości do każdego
użytkownika aplikacji znajdującego się w określonej odległości od miejsca
imprezy.

UDOGODNIENIA DLA UCZESTNIKÓW

Aplikacja po pobraniu widnieje na ekranie telefonu, dzięki temu użytkownik
ma łatwy i szybki dostęp do wszystkich niezbędnych informacji odnośnie
imprezy. Dzięki natywnej technologii użytkownicy mogą z niej korzystać
nawet poza zasięgiem internetu.
WSKAZÓWKI DOJAZDOWE
Funkcja „jak dojechać” wskaże drogę dojazdową do eventu z miejsca, w
którym obecnie znajduje się użytkownik aplikacji.
UŁATWIONY KONTAKT
Dzięki funkcji „kliknij, aby zadzwonić” lub „kliknij, aby wysłać email”
użytkownicy mają ułatwiony kontakt z organizatorem imprezy.
NAJNOWSZE INFORMACJE
Uczestnicy mają dostęp do informacji o nowościach i zdarzeniach poprzez
kanały RSS.
FORUM
Zachęca użytkowników do interakcji w czasie rzeczywistym poprzez czat i
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fora oraz pozwala szybko dotrzeć do organizatorów imprezy.
OPINIE
Funkcja, dzięki której uczestnicy mogą wyrazić swoją opinię na temat
imprezy, wydarzenia, koncertu. Mogą oni nagrać wiadomość audio / wideo
bądź wysłać wiadomość tekstową SMS.
PRZYPOMNIENIA
Automatyczne wiadomości przypominające uczestnikom o zbliżających
się wydarzeniach lub sesjach.

DODATKOWY KANAŁ SPRZEDAŻOWY

FORMULARZ REJESTRACYJNY
Umożliwia użytkownikom rejestrację na całą imprezę lub na wybrane sesje.
SPRZEDAŻ BILETÓW
Umożliwia użytkownikom zakup biletów na imprezę lub na wybrane jej sesje.

INTEGRACJA AUDIO I WIDEO

GALERIA ZDJĘĆ / WIDEO
Zawiera zdjęcia i nagrania wideo.
ARCHIWUM WYDARZEŃ
Zawiera informacje o przeszłych wydarzeniach.
PLIKI DO POBRANIA
Mogą to być pliki w formacie np: pdf, doc
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PROMOCJA I MARKETING

KARTY LOJALNOŚCIOWE
Nagradzanie lojalnych uczestników specjalnymi odznakami, które mogą być
zbierane za wykonywanie określonych zadań / czynności (budowanie
trwałych relacji z klientem).
INTEGRACJA Z PORTALAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI
Zapewnia imprezie rozgłos na portalach społecznościowych i w ten sposób
promuję event.
POWIADOMIENIA (PUSH NOTIFICATIONS)
Organizatorzy imprezy mają dostęp do panelu, z którego mogą wysłać
informację. Wiadomość trafia do wszystkich uczestników w kilka sekund.
Może być to np. informacja promocyjna.
GEO KUPONY
Funkcja która umożliwia wysłanie automatycznej wiadomości do każdego
znajdującego się w określonej odległości od określonego obiektu.
KUPONY
Stworzenie dedykowanej oferty dla użytkowników aplikacji, takich jak zniżki
na bilety, wyłączny dostęp do sal VIP, itp (powód, aby częściej sprawdzić
aplikację).
ANKIETA (OPINIA)
Zachęca uczestników do dzielenia się swoją opinią na temat wydarzenia.
Pomaga łatwo zidentyfikować słabsze strony imprezy i wprowadzić
niezbędne zmiany, aby uniknąć ich w przyszłości.
PRZEŚLIJ APLIKACJĘ
Użytkownicy aplikacji mają możliwość przesłania aplikacji znajomemu za
pomocą emaila bądź Facebooka.

DODATKOWE FUNKCJE
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DOSTĘP PRYWATNY
Chroni wybrane treści poprzez ograniczenie dostępu za pomocą nazwy
użytkownika i hasła.
ZAAWANSOWANE ANALIZY
Monitorowanie wydajności aplikacji oraz filtrowanie danych według typu
urządzenia, miejsca i czasu. Pomaga uzyskać głębsze zrozumienie
użytkowników.
INTEGRACJA GIER INTERAKTYWNYCH
W celu uatrakcyjnienia aplikacji i imprezy istnieje możliwość stworzenia gier
połączonych z konkursem i nagrodami.
ODLICZANIE DNI
Jest to funkcja dzięki której użytkownik wie dokładnie, ile dni pozostało do
rozpoczęcia imprezy.
DEDYKOWANE ROZWIĄZANIE
W zależności od rodzaju i potrzeb imprezy istnieje możliwość stworzenia
unikatowych rozwiązań i funkcji usprawniających event.
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4. POPRAWA RENTOWNOŚCI IMPREZY
Aplikacje mobilne umożliwiają zwiększenie przychodów z imprez. Wzrost
rentowności odbywa się przez jednoczesne zmniejszenie wydatków i
zwiększenie przychodów.

OSZCZĘDNOŚCI
Jednym z głównych wydatków organizatorów imprezy jest koszt materiałów
promocyjnych t.j. materiały informacyjne, przewodniki, katalogi czy ulotki.
W tej kwestii aplikacja mobilna daje natychmiastową oszczędność poprzez
zmniejszenie kosztów drukowania. Informacje o imprezie udostępniane są w
aplikacji, a co za tym idzie nie ma potrzeby drukowania obszernych
materiałów informacyjnych. Aplikacje mogą być aktualizowane na bieżąco, a
dzięki prostej konstrukcji mogą być zarządzane przez personel
nietechniczny.

PRZYCHODY OD SPONSORÓW

Aplikacje mobilne są doskonałym medium dla sponsorów, ponieważ oferują
możliwość kierowania reklam i przekazów marketingowych na
wyselekcjonowany segment publiczności. Istnieje możliwość wyświetlania
banerów i logotypów sponsorów w aplikacji, a co za tym idzie zwiększenia
przychodu z imprezy. Dodatkowym źródłem zysku mogą być banery
reklamowe pochodzące z AdMob, RevMob, iAd czy Adsense. Za każdym
razem, gdy użytkownik kliknie w banner, naliczana jest określona ilość
pieniędzy.
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POZNAJ LEPIEJ SWOICH ODBIORCÓW

Uzyskanie informacji zwrotnej od uczestników imprezy staje się niezwykle
łatwe dzięki aplikacji. Biorąc pod uwagę fakt, że korzystanie z urządzeń
mobilnych jest mierzalne, wystawcy mogą śledzić, jak uczestnicy imprez
uzyskują dostęp do informacji, wybierają konkretne treści i uczestniczą w
interakcji z wybranymi markami. Dzięki temu możliwa jest analiza informacji i
podejmowanie akcji w celu poprawy odbioru eventu przez uczestników.

ZOSTAŃ LIDEREM INNOWACJI

Tworzenie aplikacji mobilnej dla wydarzenia przyniesie także wiele
niematerialnych korzyści, które w dłuższej perspektywie będą miały wpływ
na zysk. Jedną z tych korzyści jest postrzeganie marki jako lidera innowacji
w branży. W odróżnieniu od większości konkurentów, którzy nadal opierają
się na strategiach marketingowych starszej szkoły, organizatorzy imprez
korzystający z aplikacji mobilnych mogą dać się poznać, jako firmy stosujące
pionierskie i innowacyjne technologie w swojej działalności.

LEPSZE KONTAKTY BIZNESOWE

Dzięki wbudowanej w aplikacji sieci kontaktów, organizowana impreza staje
się bardziej interaktywna, angażująca i niezapomniana. Wykorzystując szum
wygenerowany przez uczestników imprezy, organizator będzie w stanie
nawiązać kontakt z tymi, którzy nie przyszli tym razem na imprezę, ale
wybierają się następnym razem.
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ZWIĘKSZENIE ZADOWOLENIA

Mobilne aplikacje poprawiają doświadczenie edukacyjne uczestników,
ułatwiają dostęp do materiałów informacyjnych i informacji o wydarzeniu,
ulepszają interakcje z prelegentami i organizatorami, poprawiają obsługę
klienta oraz dają nowe możliwości współpracy.
Dzięki temu uczestnicy będą bardziej zmotywowani, aby rozpowszechniać
informacje o danej imprezie i chętniej zarejestrują się na nadchodzące
wydarzenia.

STWÓRZ FIRMĘ EKOLOGICZNĄ

Ludzie na całym świecie są coraz bardziej świadomi problemu
zanieczyszczenia środowiska. Stworzenie aplikacji dla eventu będzie więc
wyjątkową okazja nie tylko do obniżenia kosztów organizacji imprezy, ale
także do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.
Poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przy organizacji imprezy,
można dać się poznać, jako firma przyjazna dla środowiska, co ma bardzo
pozytywny wpływ na odbiór Twojej marki.
BIORĄC POD UWAGĘ WSZYSTKIE KORZYŚCI DLA SPONSORÓW I
UCZESTNIKÓW, APLIKACJA EVENTU NIE WPŁYWA TYLKO NA BIEŻĄCE
OSZCZĘDNOŚCI, ALE MOŻE ZNACZNIE ZWIĘKSZYĆ ZWROT Z INWESTYCJI NA
ROK NASTĘPNY.

5. JAK PROMOWAĆ APLIKACJĘ MOBILNĄ
Kluczem do odnotowania zysku za pomocą aplikacji jest wdrożenie dobrze
przemyślanej strategii promocji, która sprawi, że aplikacja na stałe zagości
na urządzeniach mobilnych uczestników imprez, tworząc bardziej
spersonalizowane interakcje pomiędzy uczestnikami i oferując nowe medium
do komunikacji i udostępniania informacji.
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OTO LISTA DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH W PROCESIE SKUTECZNEJ
PROMOCJI APLIKACJI:

PRZYGOTUJ SIĘ DO PREMIERY APLIKACJI

Rozpocznij działania promujące aplikację odpowiednio wcześniej. Jeśli masz
już stronę internetową imprezy, możesz ją wykorzystać do promocji aplikacji
poprzez zamieszczenie jej opisu, tak aby wzbudzał on ciekawość wśród
potencjalnych uczestników eventu. W opisie aplikacji skup się na korzyściach
płynących z jej używania. Informuj potencjalnych użytkowników, co mogą
zrobić za pomocą aplikacji i jakie problemy ona rozwiązuje. Wzbudzi to ich
zainteresowanie, które przełoży się na większą ilość pobrań aplikacji ze
sklepu.

ZAPROŚ UCZESTNIKÓW EVENTU DO LISTY MAILINGOWEJ

Zapewne posiadasz już listę mailingową potencjalnych uczestników
nadchodzącej imprezy. Wyślij newsletter poświęcony aplikacji z linkiem do
jej pobrania. Zamieść też ogłoszenie o premierze aplikacji na swojej stronie
internetowej. Doskonałym sposobem jest stworzenie eventu na Facebooku i
zaproszenie potencjalnych uczestników. Przyniesie Ci to również inne
długoterminowe korzyści. Wzbogacisz swoją bazę kontaktów, do
wykorzystania nawet po wydarzeniu, poprzez biuletyny i wysyłanie
informacji o przyszłych wydarzeniach, promocjach i nowościach na temat
Twoich usług.

www.MobApki.pl - lider aplikacji mobilnych

STWÓRZ PROMOCYJNE WIDEO
Stworzenie wideo to doskonały pomysł, aby użytkownicy mogli zobaczyć
aplikację w akcji i poznać jej wszystkie funkcje. Bez takiego wideo nie jest
łatwo przekonać uczestników imprezy do pobrania aplikacji, ponieważ nie
mogą oni poznać funkcji przed pobraniem jej ze sklepu. Film powinien być
przewodnikiem po funkcjach aplikacji oraz zawierać konkretne przykłady, np.
jak zmaksymalizować pozytywne doświadczenie uczestników imprezy. Nie
musi to być profesjonalny film, wystarczy krótka prezentacja, podkreślająca
główne cechy i korzyści aplikacji oraz jej atrakcyjną grafikę.

STWORZENIE DEDYKOWANEJ STRONY DOCELOWEJ

Polecamy również zbudowanie promocyjnej strony docelowej dla aplikacji,
dzięki której użytkownicy będą mogli szybko pobrać aplikację.
Strona docelowa stanowi unikalne narzędzie promocyjne, gdyż daje
możliwość zorganizowania prezentacji Twojej aplikacji, uwzględniając
wszystkie korzyści i jej możliwości.
Ponadto, można również stworzyć formularz kontaktowy, aby umożliwić
użytkownikom aplikacji skontaktowanie się z Tobą. Jest to wyjątkowa okazja
dla wszystkich organizatorów imprez, aby uzyskać cenne informacje
zwrotne na temat aplikacji i jej funkcji.

PRZEKIEROWANIE DO STRONY MOBILNEJ I APLIKACJI

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów zachęcenia do pobrania
aplikacji i odwiedzenia strony mobilnej jest po prostu przekierowanie
odwiedzających stronę internetową aplikacji.
Gdy klienci otworzą Twoją stronę na smartfonie, zobaczą komunikat, który
zaprosi ich do przejścia do strony mobilnej lub ściągnięcia aplikacji z
odpowiedniego sklepu. Spowoduje to wzrost odwiedzin na Twojej stronie i
poprawi satysfakcję użytkowników.
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UŻYWAJ KODÓW QR W MATERIAŁACH MARKETINGOWYCH
Innym sposobem zapewnienia natychmiastowego dostępu do aplikacji jest
użycie kodów QR. Kody QR mogą urozmaicić materiały marketingowe,
których używasz, takie jak ulotki, wizytówki, bilbordy czy plakaty.
Wszystko, co Twoi odbiorcy muszą zrobić, to zeskanować swoim
urządzeniem kod QR, który natychmiast przekieruje ich na stronę docelowej,
którą chcemy promować.

Portale społecznościowe są niezbędną formą promocji. Musisz być w nich
obecny, gdyż Twoi klienci spędzają w nich większość swojego czasu.
Warto utworzyć osobne konto dla aplikacji na Twitterze, oficjalny fan page
na Facebooku i promować ją w grupach na LinkedIn, aby zwiększyć liczbę
odwiedzin i pobrań.
Czerpiąc korzyści z portali społecznościowych, pamiętaj o regularnym
aktualizowaniu profilu aplikacji, nie tylko w wiadomości dotyczące
wydarzenia, ale także zamieszczając inne treści, które mogą zainteresować
Twoich klientów i zachęcić ich do dalszej interakcji.

ZADBAJ O WZMIANKI I ARTYKUŁY W PRASIE
W celu reklamy aplikacji w mediach, możesz rozważyć zamieszczenie
ogłoszenia w czasopismach lub w komunikacie prasowym w głównych
publikacjach w branży.Pamiętaj, aby skupić się na najistotniejszych
aspektach aplikacji oraz wskazaniu, w jaki sposób aplikacja może wpłynąć na
wzrost satysfakcji z udziału w organizowanym wydarzeniu.
Aby zwiększyć zasięg informacji prasowej, możesz skorzystać z
profesjonalnych usług świadczonych przez agencje PR.
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6. ŻYCIE APLIKACJI PO IMPREZIE
Jeśli nie chcesz, aby aplikacja po imprezie zakończyła żywot, tak jak w
większość drukowanych przewodników i ulotek, powinieneś być
przygotowany do realizacji planu strategicznego tak, aby utrzymać aplikację
przy życiu i dać uczestnikom imprezy powodów, żeby nadal z niej
korzystać.
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OTO KILKA POMYSŁÓW NA PRZEDŁUŻENIE ŻYCIA TWOJEJ
APLIKACJI PO ZAKOŃCZENIU IMPREZY:

ZAMIESZCZAJ NOWE INFORMACJE BRANŻOWE
Jednym z powodów, dla których uczestnicy zdecydowali się pobrać aplikację
było przede wszystkim bogactwo informacji o imprezie.
Pomimo zakończenia imprezy, Twoja aplikacja może nadal być punktem
odniesienia dla jej użytkowników z punktu widzenia statystyki, spostrzeżeń i
innych cennych zasobów informacji na temat imprezy.
Wiesz, które tematy są najbardziej interesujące, więc możesz wykorzystać
tą cenną wiedzę w celu zaoferowania użytkownikom nowych, wartościowych
treści dotyczących danego tematu.
Można rozpocząć tworzenie nowych zasobów informacji, czerpiąc wiedzę z
poprzednich wydarzeń.
Zbieraj najbardziej oryginalne cytaty czy spostrzeżenia prelegentów i
opracuj je w formie e-booka, który można pobrać za pomocą aplikacji;
zilustruj statystyki dotyczące imprezy lub nagraj film z najważniejszych
momentów wydarzeń.

ZAPYTAJ UŻYTKOWNIKÓW O ICH OCZEKIWANIA
WOBEC KOLEJNYCH IMPREZ
Twoja aplikacja może być potężnym narzędziem do przedstawiania swoich
nadziei i oczekiwań co do nadchodzących wydarzeń w ciągu roku.
Ludzie, którzy wzięli udział w jednym z wydarzeń, są prawdopodobnie
bardziej zainteresowani udziałem w kolejnych imprezach. Zadbaj, aby byli o
nich systematycznie informowani. Twoja aplikacja jest najlepszym ze
środków komunikacji z grupą docelową, a powiadomienia Push Notification
pozwalają dostarczyć odpowiednie aktualizacje i informacje wprost na
telefony uczestników imprezy.
Wzbudź w nich ciekawość, przesyłając im najświeższe informacje na temat
prelegentów następnej edycji lub ogłaszając niektóre z nowości, które
zostaną wprowadzone w przyszłym roku.
Można to także zrobić na zasadzie gry, wysyłając podpowiedzi i zachęcając
użytkowników aplikacji do odgadnięcia, jakie nowości zostaną
zaprezentowane na następnej imprezie.
www.MobApki.pl - lider aplikacji mobilnych

PRZEDSPRZEDAŻ

Mobilne aplikacje są fantastycznymi narzędziami do budowania lojalności
klientów i podtrzymywania więzi ze stałymi klientami.
Nagradzaj lojalność uczestników imprez, oferując im natychmiastowe zniżki
na zakup biletów na kolejny event, promocję 2 bilety w cenie 1 czy np.
prenumeraty czasopisma. Oferty mogą być dostępne tylko w określonym
przedziale czasu, na zasadzie im wcześniej zakupione, tym niższa cena.

GRUPY DYSKUSYJNE
Z aplikacji korzystają głównie osoby o podobnych zainteresowaniach.
Stanowią oni pewną społeczność, a więc można też wykorzystać ich
naturalną skłonność do podtrzymywania kontaktu i wymiany opinii na
zasadzie grupy dyskusyjnej w aplikacji.
Funkcja czatu jest dostępna w większości aplikacji imprez. Najlepiej
rozpocząć dyskusję zaraz po imprezie, kiedy opinie, wrażenia i
doświadczenia uczestników są jeszcze świeże i łatwo będzie im nawiązać do
poruszanych na imprezie tematów.
W ten sposób będziesz w stanie zaangażować się w relacje ze swoją
publicznością i zbudować z nią silniejsze relacje oraz wypromować swoją
markę jako lidera w branży.

SIEĆ KONTAKTÓW

Jedną z głównych korzyści oferowanych przez eventy są niezrównane
możliwości poznania ekspertów i specjalistów z konkretnych dziedzin.
Uczestnicy oczekują, że aplikacja pomoże im szybciej i łatwiej nawiązać
kontakty z ludźmi i stworzyć podstawy do nawiązania współpracy
biznesowej.
Stworzenie specjalnej sekcji kontaktowej w aplikacji, z biografiami, zdjęciami
i profilami społecznościowymi jest niezbędne, aby móc utrzymać i poszerzać
kontakty nawet po imprezie i maksymalizować możliwości współpracy.
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7. STUDIUM PRZYPADKU
Mobilne aplikacje dla imprez masowych zmieniają sposób w jaki targi,
konferencje, wystawy czy koncert są planowane, obsługiwane i zarządzane.
Oto przykład aplikacji mobilnej stworzonej dla Radia Luz:

Aby pobrać aplikację na smartfony android
zeskanuj QR kod albo szukaj „Audiogra” w
Google Play

Celem stworzenia aplikacji AUDIOGRA było usprawnienie corocznej Gry
Miejskiej organizowanej przez Radio luz i Wrocławskie Gry Miejskie. Aplikacja
umożliwiła uczestnikom odsłuchanie audio zagadek rozmieszczonych w
oznaczonych na mapie miejscach.

www.MobApki.pl - lider aplikacji mobilnych

Tak wygląda zakładka poświęcona
odsłuchiwaniu zagadek. Uczestnicy po
odnalezieniu punktu z zagadką
wprowadzali kod dostępu i odsłuchiwali
zagadkę.

Kolejną bardzo pomocną funkcją
wykorzystaną przez organizatora
była Push Notification, czyli
wiadomości tekstowe wysyłane
jednocześnie do wszystkich
uczestników.
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W aplikacji również znalazła się mapa, którą zmienialiśmy 3 razy o
określonych godzinach. Dodatkowy przychód dla wydarzenia wygenerowała
zakładka „Patronat”.

„Chciałbym w imieniu swoim, jak i również Radia Luz oraz Wrocławskich Gier
Miejskich, które reprezentowałem podczas tego wydarzenia złożyć ogromne
podziękowanie dla ekipy MobApki.pl za przygotowanie aplikacji, która w wyjątkowy
sposób urozmaiciła rozgrywkę oraz za cało-niedzielne czuwanie podczas samego
wydarzenia i sprawne "ratowanie sytuacji”..
- Mikołaj Wolniewski Radio Luz
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KONTAKT MOBAPKI.PL
TEL: +48 791 101 201
TEL: +48 (22) 208 6860
E-MAIL: INFO@MOBAPKI.PL

WWW.MOBAPKI.PL
GODZINY OTWARCIA:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:
9.00 - 17.00

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ NA
TEMAT APLIKACJI MOBILNYCH
Z NASZEGO DARMOWEGO
PORADNIKA
PORADNIK DOSTĘPNY NA
WWW.MOBAPKI.PL

TWITTER.COM/MOBAPKI

FACEBOOK.COM/MOBAPKI
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