
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

OptinSpot, ζνα προϊόν για εκκζτεσ από τθν Encodica 

 

Σο OptinSpot είναι ζνα software ειδικά ςχεδιαςμζνο για εταιρείεσ που λαμβάνουν μζροσ ςε 
εκκζςεισ. 

 

Σο OptinSpot απλοποιεί και αυτοματοποιεί τθν διαδικαςία ςυλλογισ ςτοιχείων (leads) των 
επιςκεπτϊν κατά τθν επίςκεψι τουσ ςτο περίπτερο τθσ ζκκεςθσ. 

Προςφζρει μία αυτοματοποθμζνθ λειτουργία ςκαναρίςματοσ τθσ επαγγελματικισ κάρτασ των 
επιςκεπτϊν ςασ που βαςίηεται ςε μεκόδουσ Σεχνθτισ Νοθμοςφνθσ (Artificial Intelligence). 

 

Σο OptinSpot Lead Capture Tool ςυλλογισ και οργάνωςθσ ςτοιχείων επιςκεπτϊν, βραβεφκθκε 
με το GOLD Award ςτα πλαίςια του Exhibitions Marketing Awards 2020 

 

Με το OptinSpot o επιςκζπτθσ δζχεται άμεςα ζνα email με τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που 
ζχει ηθτιςει, μετά τθν ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του (opt-in), όςο βρίςκεται ακόμθ ςτο 
περίπτερο. 

 

Σο OptinSpot χρθςιμοποιεί τεχνολογία αιχμισ και τρζχει ςε ςυςκευζσ που υποςτθρίηουν 
οκόνεσ touch-screen (Mobiles, Tablets και Info Kiosks) 

 

 

www.optinspot.com 

 

 

  

http://www.optinspot.com/


Σο OptinSpot τρέχει σε: 

 

 
 

 
 
 
 
 
Mobiles /Tablets 

- iPhones, iPads 

- Android 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
οκόνεσ touch-screen 
(PC-Windows) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Info Kiosks 



 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ 

Η διαχείριςθ περιεχομζνου των εφαρμογϊν πραγματοποιείται on-line μζςω Content 

Management System (CMS) ςε server του OptinSpot. 

Κάκε εφαρμογι (Tablet / Info Kiosk) προςαρμόηεται on-line ςτο brand του τελικοφ πελάτθ. 

Η εφαρμογι περιλαμβάνει 

 Οκόνθ αναμονισ,  με προτροπι για τθν ειςαγωγι των επικυμθτϊν ςτοιχείων του 

επιςκζπτθ. 

 Επιλογι από τον επιςκζπτθ του περιπτζρου των προϊόντων / υπθρεςιϊν 

ενδιαφζροντοσ 

 υμπλιρωςθ ερωτθματολογίου πολλαπλισ επιλογισ. 

 Αποςτολι όλων των ςτοιχείων και επιλογϊν του επιςκζπτθ ςτον server του OptinSpot 

που αναλαμβάνει τθν αποκικευςι τουσ, τθν μελλοντικι αξιοποίθςι τουσ, και τθν 

εξαγωγι reports. 

 Άμεςθ αποςτολι emails προσ τουσ επιςκζπτεσ τθσ ζκκεςθσ μζςω εξειδικευμζνθσ 

υπθρεςίασ αποςτολισ μθνυμάτων. 

 Ζλεγχοσ τθσ ςωςτισ αποςτολισ και καταγραφι πικανϊν ςφαλμάτων π.χ. λανκαςμζνθ 

διεφκυνςθ email 

 Δυνατότθτα real-time κλιρωςθσ / δϊρου ςτουσ επιςκζπτεσ του περιπτζρου. 

 Off-Line χριςθ τθσ εφαρμογισ, ςε περίπτωςθ μθ διακζςιμθσ ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο. 

Αποκικευςθ των ςτοιχείων και επιλογϊν του επιςκζπτθ τοπικά. 

 Εξαγωγι όλων των αποκθκευμζνων ςτοιχείων των επιςκεπτϊν ςε αρχείο excel, csv, θ 

παρόμοιο. 

 Διαμόρφωςθ του περιεχομζνου των emails που λαμβάνουν οι επιςκζπτεσ (κείμενα, 

εικόνεσ, λογότυπο, ςφνδεςμοι προσ καταλόγουσ κλπ) μζςω του on-line διαχειριςτικοφ 

ςυςτιματοσ (CMS). 

 Η εφαρμογι ανανεϊνεται αυτόματα από το διαχειριςτικό ςφςτθμα και δεν χρειάηεται 

καμία επιπλζον επικαιροποίθςθ. 

 Ευζλικτο pricing plan , ανά ζκκεςθ ι ςυνδρομθτικά. 

 

  



CASE STUDIES 

 

 
 

ΟΜΙΛΟ INTERWOOD  - έκθεση XENIA  
 
τα πλαίςια τθσ ζκκεςθσ XENIA ο όμιλοσ INTERWOOD 
- ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΕΝΕ ενζταξε το OptinSpot ςτα 
βαςικά τθσ εργαλεία marketing και πρόκειται να το 
χρθςιμοποιιςει και ςε επερχόμενεσ εκκζςεισ ςτθν 
Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. 

 
 

 
 

 
HAIFA GROUP - έκθεση AGROTICA 
 
Η Haifa South West Europe ςυμμετείχε ςτθν Agrotica  
χρθςιμοποιϊντασ το OptinSpot ωσ παιχνίδι 
καινοτομίασ για τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν ςτο 
περίπτερό τθσ και τθν ςυλλογι των ςτοιχείων 
επικοινωνίασ τουσ. 

 
 

 
 

 
Π. ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ ΑΕΒΕ. - έκθεση XENIA  
 
«Αγαπητοί ςυνεργάτεσ, 
Θα ήθελα να ςασ ενημερώςω ότι κατά τη διεξαγωγή 
τησ ζκθεςησ, το OptinSpot λειτοφργηςε απολφτωσ 
ςωςτά και αποτζλεςε ζνα πολφ καλό εργαλείο για 
εμάσ. 
Ευχαριςτοφμε πολφ για τη βοήθεια.» 
Με εκτίμηςη, 
Στυλιανόσ Γκαβόσ 
KOSTOPOULOS – HORECA 

 

  



 

 
 

ABB Hellas 
 
Η ABB Hellas πραγματοποίθςε δφο εκδθλϊςεισ ςτα 
γραφεία τθσ ςτθν Ακινα και ςτθν Θεςςαλονίκθ και 
χρθςιμοποίθςε το OptinSpot για τθν ενθμζρωςθ των 
ςυνεργατϊν και υποψιφιων πελατϊν τθσ ςτισ 
καινοτόμεσ λφςεισ και προϊόντα που διακζτει ςτθν 
ελλθνικι αγορά. 

 
 

 
 

 
Cooking Hellas - Έκθεση XENIA 
 
Μετά τθν επιτυχθμζνθ χριςθ του OptinSpot ςτα 
εγκαίνια τθσ Cooking Hellas, θ εταιρεία αποφάςιςε να 
το χρθςιμοποιιςει ξανά ςτθν ζκκεςθ XENIA. Σο 
OptinSpot ανζλαβε τθν άμεςθ αποςτολι 
ενθμερωτικϊν emails ςτουσ επιςκζπτεσ, τθν ςτιγμι 
που βριςκόταν μπροςτά ςτο info-kiosk του 
περιπτζρου. 

 
 

 
 

 
AGROMA - Έκθεση Agrotica 
 
Η εταιρεία AGROMA χρθςιμοποίθςε το OptinSpot App 
ςε Android tablets και ςε iPads για τθν καταγραφι των 
επικεπτϊν ςτα πλαίςια τθσ ζκκεςθσ Agrotica. 
Σο OptinSpot κατζγραψε τα προϊόντα τθσ εταιρείασ 
που προςζλκυςαν το ενδιαφζρον και ανζλαβε τθν 
άμεςθ αποςτολι ενθμερωτικϊν emails ςτουσ 
επιςκζπτεσ  με τουσ αναλυτικοφσ καταλόγουσ ςε 
μορφι PDF. 

 

 


