ÖSSZEGZÉS

Ismét bizonyított

AZ ONLINE EXPO!
A II. TABAK EXPO Online eseményen sikerült az erős szakmai tartalmat
jól ötvöznünk a kiállítás stratégiájával és a látogatói élménnyel.

A szervezők (Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége) felkértek minket a tavalyi év sikerei után ismét felkért
minket a II. TABAK EXPO Online Virtuális Trade Show
lebonyolítására, amely kérésnek nagy örömmel tettünk
eleget. Motiváló erejű volt számunkra, hogy mind funkcióiban, mind pedig a számok tekintetében megugorjuk
a tavaly novemberi online esemény szintjét, ami – ahogy
a visszajelzések megmutatták – egy magas szintet jelent.
A másik kihívás magában az online expo formátumában rejlik: Magyarországon még nem elterjedt ez az üzleti és eseményforma. Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az
innovatív cégek és szervezetek, mint amilyen az MDKSZ is,
egyre többször vannak jelen a virtuális térben, és egyre hatékonyabban használják azt. Nekünk pedig ügynökségként az
Az eseményt hosszú hónapokig tartó előkészítő munka

a feladatunk, hogy a már jól működő kereskedési expo for-

előzte meg, amelyben az EXPO fő szervezőinek már má-

mát sikerrel adaptáljuk az online térbe is.

sodik éve digitális partnere a Zsiráf Kreatív Ügynökség.

A második Online Expo 2021. november 8. és 21. között

Ezúttal Kovács Dánielt, a Zsiráf Csoport vezetőjét, az

került megrendezésre. Az esemény két hetében tavalyhoz

ügynökség ügyvezető igazgatóját kértük meg, hogy ös�-

képest sokkal többen vettek részt. Mind a kommunikációs,

szegezze a II. TABAK EXPO Online tapasztalatait.

mind pedig az üzleti aktivitás jelentősen megnövekedett:

EZÚTON IS SZERETNÉM MEGKÖSZÖNNI A LEHETŐSÉGET, HOGY
AZ ÜGYNÖKSÉG MUNKATÁRSAIVAL HOZZÁJÁRULHATTUNK
EHHEZ A SIKERHEZ, EGYÚTTAL
SZERETNÉK GRATULÁLNI
A SZERVEZŐK MUNKÁJÁHOZ!
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1500
közel 1500 egyedi felhasználó jelentkezett be

12-13
Egy átlagos felhasználó minimum 12-13 percet töltött
el az oldalon

6
átlagosan 6 oldalmegtekintést végrehajtva

99,5%
99,5%-ban
a felhasználók
az oldalon maradtak

Ebből jól kiolvasható, hogy az online esemény kellően lekötötte a látogatók figyelmét - ez a szám más online platformokon 1-2 perc szokott lenni.
A felhasználók bejelentkezés utáni visszafordulási aránya
0,51% volt, 99,5%-ban a felhasználók az oldalon maradtak és nem léptek tovább más oldalakra. Köszönhető
mindez az erős szakmai tartalomnak, az egyértelmű oldalátláthatóságnak és –navigációnak. Ez összességében
azt jelenti, hogy sikerült az erős szakmai tartalmat jól ötvöznünk a kiállítás stratégiájával és a látogatói élménnyel.

A LÁTOGATÓK 59%-A HÖLGY VOLT
A demográfiai adatokból látszik, hogy minden korosztály
képviseltette magát az expón, de elsősorban a 35-54 év
közötti szakmai, szakértői közeg volt aktív. Ugyancsak
érdekes adat, hogy az online expón többségében voltak
a hölgyek, ők a látogatók 59% -át tették ki. Továbbá fontos adatnak tartom, hogy a kiállítók nemzetközi üzleti
partnereihez kapcsolódóan, nemcsak Magyarországon,
hanem külföldről is többen részt vettek az eseményen
(számos releváns adat érkezett olyan országokból, mint
például az Egyesült Államok vagy Ausztria, Finnország).
Magyarországról az előző évhez hasonlóan Pest megyéből és Nyugat-Magyarországról vettek részt a legtöbben.
A rendezvényen már új típusú szolgáltatások is megjelentek, amelyek a számokban megmutatkoztak. A kiállítói oldalakon meghirdetett nyereményjátékokat - kvízeket, teszteket, felméréseket – közel 400-an töltötték ki.

ÚJDONSÁG - TABAK EXPO LIVE
STREAM
Az online expo kiemelt eseményét, a november 17-én délelőtt közvetített élő műsort, közel 500 felhasználó követte,
amelynek eredményeként az expon jelentősen nőtt az aktivitások száma, és ami a legfontosabb: jelentősen megnőtt az

2021-ben a még mindig fennálló járványhelyzet miatt, immár

élő műsort követően a kereskedelmi aktivitások mértéke is.

a második évben is az online térben rendeztük meg a TABAK

A kiállítók szakértőivel történő beszélgetések számunkra azt

EXPO Virtuális Trade Show-t. A tavalyi kedvező tapasztala-

üzenték, hogy a II. TABAK EXPO-n alkalmazott új funkciók és

tok alapján, idén is két teljes héten át 0-24 órában tartotta

szolgáltatások révén a következő eseményen tovább bővít-

nyitva kapuit a rendezvény. Köszönettel tartozunk partne-

hető a résztvevők és az online aktivitások száma. A Zsiráf

reinknek, akik velünk tartottak. Az eseményen felsorakozott

Csoport szakértői a második Online Tabak Expo-t egy rendkí-

a dohányipar, szeszipar, égetett szesz-, energiaital, üdítőital

vül sikeres és eredményes, a virtuális térben megvalósuló, de

gyártó és forgalmazó cégek színe, java.

a valós életben jövedelmező rendezvényként könyvelték el.
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