Oppia.fi

Event App
Oppia.fi Event Appin ja verkkokaupan avulla sinulla

on mahdollisuus luoda ja toteuttaa live-, virtuaali- ja
hybriditapahtumia helposti ilman erillisiä ladattavia

ohjelmia, kaikki toimii sinulle ja vieraillesi selaimen kautta.
Event App on kehitetty tarjoamaan työkaluja ja parhaita
käytäntöjä tapahtumiesi tuottamiseen — tarjoamalla
yhtenäisen ja tehokkaan tapahtumakokemuksen
yleisöllesi.

Oppia.fi

Event App
Oppia.fi Event Appia ja verkkokauppaa ovat

olleet suunnittelemassa tapahtumatuottajat
ja se on ollut ammattilasten käytössä jo

kymmenen vuoden ajan. Oppia.fi Event App
on kotimainen palvelu ja ohjeet sekä tuki
ovat saatavilla suomenkielisinä.

Oppia.fi Event App ja verkkokauppa on
käytössäsi 24/7. Esittele tapahtumasi
oman visuaalisen ilmeen mukaisella

tapahtumasivulla. Vastaanota ja hallinnoi
rekisteröitymiset ja lippumyynti. Jaa

virtuaalinen tapahtumakokemus osallistujille
Event Appin kautta tai käytä Event Appia
live-tapahtumasi tukena. Tapahtuman

aikana ja sen jälkeen voit jakaa osallistujille

esitysmateriaaleja sekä tallenteita ja kerätä
palautteen.

Verkostoituminen
Verkostoituminen tapahtuu myös verkossa.
Tärkeä syy osallistua tapahtumiin on

verkostoituminen, mutta henkilökohtainen
verkostoituminen on hidasta ja lähes

mahdotonta, jos tapahtuma on virtuaalinen.
Event Appissa osallistujien ja sponsoreiden
käytössä on reaaliaikainen vieraslista ja
mahdollisuus olla yhteydessä muiden

osallistujien kanssa – tapahtuman aikana tai
sen jälkeen.
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Event App
Live & Online-tapahtuma

Ominaisuuksia

• Oma visuaalinen ilme
• Tapahtuman infot
• Live stream (useita ohjelmalinjoja)
• Ohjelma
• Esitysmateriaalien latauslinkit
• Videotallenteiden jako & katselu
• Ohjelmalinjakohtainen chat
• Puheenvuoron & puhujan esittelyt
• Osallistujat & Ota yhteyttä

• Kumppaniesittelyt

• Palaute tapahtumasta
& puheenvuoroista

• Työpajat

• Sponsorit & Ota yhteyttä

• Osallistujan oman profiilin
päivittäminen

• Oma ohjelma
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Event App
Verkkokauppa & hallintaportaali

Tapahtumasivu verkkokauppaan
omalla visuaalisella ilmeellä
Ominaisuuksia:
• Oma visuaalinen ilme
• Ohjelma & puhujat
• Kumppanit
• Lipunmyynti & laskutus
• Kampanjakoodit
• Ilmoittautumiset & osallistujien
hallinnointi
• Event App tilastot
• Osallistujaviestintä

Verkkokauppa

Tapahtumasivu

Oppia.fi Events
Tapahtumapalvelut
Tarvitsetko apua tapahtumasi kanssa?
Wakarun tapahtumapalveluyksikkö on

Tapahtumien avulla vahvistat yrityksesi

osaamiseemme ja ammattitaitoomme

ennalta suunnitellulla tavalla!

kokenut tapahtumien järjestäjä. Meidän
voit luottaa, oli sitten kysymyksessä pieni
aamiaisseminaari, satojen henkilöiden

asiantuntijatapahtuma, asiakastilaisuus
tai yrityksen yksityistilaisuus. Tuotamme

live-, virtuaali- ja hybriditapahtumia. Meiltä

saat kokeneet tuottajat, sekä tarkoin valitun
yhteistyöverkoston tilojen, tarjoilujen sekä
videotekniikan osalta.

Kiinnostuitko?
Kysy lisää ja katsotaan yhdessä kuinka

Oppia.fi Event App & Events Tapahtumapalvelut
voisivat olla hyödyksi teidän tapahtumissa!

imagoa, brändiä ja tärkeitä asiakassuhteita
Ammattimaisen tapahtumajärjestäjän avulla
suunniteltu ja onnistunut tapahtuma jättää

muistijäljen, joka ei unohdu ja palvelee siten
yrityksesi markkinointia ja myyntiä myös

pitkäjänteisesti. Tapahtuma on tehokas tapa
vaikuttaa.

