
optinspot

Απλοποιεί και αυτοματοποιεί τθν διαδικαςία ςυλλογισ ςτοιχείων των επιςκεπτϊν κατά τθν επίςκεψι 

τουσ ςτον χϊρο παρουςίαςθσ



Το OptinSpot είναι ζνα software ειδικά ςχεδιαςμζνο 

για εταιρείεσ που εκκζτουν τα προϊόντα τουσ

Σι είναι το optinspot

Το OptinSpot απλοποιεί και αυτοματοποιεί τθν 

διαδικαςία ςυλλογισ ςτοιχείων των επιςκεπτϊν κατά 

τθν επίςκεψι τουσ ςτο περίπτερό ςασ.

www.optinspot.com
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Το πρόβλημα

Πωσ ςυλλζγετε τα ςτοιχεία των 
επιςκεπτϊν

Με καταγραφι ςτοιχείων με τον παραδοςιακό τρόπο (π.χ. 
χαρτί & μολφβι), ι με τθν ςυλλογι επαγγελματικϊν 
καρτϊν, όπου αυτό είναι δυνατό

Με ςάρωςθ (scan) του barcode τθσ κάρτασ επιςκζπτθ, εάν 
θ ζκκεςθ παρζχει τζτοια οργάνωςθ

είναι αναγκαία θ πλθκτρολόγθςθ και ειςαγωγι των ςτοιχείων ςε 
ζνα πρόγραμμα π.χ. Excel

υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα λάκουσ ςτθν ειςαγωγι

δεν ζχουν όλοι οι επιςκζπτεσ επαγγελματικι κάρτα

χρειάηεται επιπλζον καταγραφι ςθμειϊςεων για τθν εκδιλωςθ 
ενδιαφζροντοσ του επιςκζπτθ π.χ. ποιεσ κατθγορίεσ προϊόντων 
τον ενδιαφζρουν κλπ

Θα επικοινωνιςετε με τον ενδιαφερόμενο αρκετζσ θμζρεσ μετά 
το πζρασ τθσ ζκκεςθσ
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Η λύςη

Το OptinSpot λφνει επιτόπου τα παραπάνω 

προβλιματα, ενιςχφοντασ παράλλθλα το 

brand ςασ, χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογίεσ 
αιχμισ!



Πλεονεκτήματα

01
ΑΜΕΟΣΗΣΑ

Ο επιςκζπτθσ δζχεται 

άμεςα ζνα email με τισ 

απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

που ζχει ηθτιςει, μετά τθν 

ςυμπλιρωςθ των 

ςτοιχείων του (opt-in)

02
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ

Χρθςιμοποιεί τεχνολογία 

αιχμισ και τρζχει ςε 

ςυςκευζσ που 

υποςτθρίηουν οκόνεσ 

touchscreen (Tablets, Info

Kiosks κλπ)

03
ΑΠΟΦΤΓΗ ΛΑΘΩΝ

Ο επιςκζπτθσ καταχωρεί ο 

ίδιοσ τα ςτοιχεία του, με 

αποτζλεςμα να 

μθδενίηεται θ πικανότθτα 

λανκαςμζνθσ ειςαγωγισ

04
ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΣΡΟΠΟ 

ΤΛΛΟΓΗ

Όλα τα ςτοιχεία 

αποκθκεφονται on-line και, 

ςε περίπτωςθ που θ χριςθ 

διαδικτφου δεν είναι δυνατι, 

off-line, δθλαδι τοπικά ςτθν 

ίδια τθν ςυςκευι

05
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ

Ο επιςκζπτθσ εκδθλϊνει το 

ενδιαφζρον του για τα 

προϊόντα/υπθρεςίεσ που τον 

ενδιαφζρουν. Η ενζργειά του 

αυτι αποκθκεφεται για τισ 

περεταίρω ενζργειεσ 

marketing.
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και άλλα 
Πλεονεκτήματα

06
ΤΠΗΡΕΙΕ 

MARKETING ΣΡΙΣΩΝ

Ενςωμάτωςθ τθσ 

αυτόματθσ αποκικευςθσ 

και δθμιουργίασ λίςτασ 

επιςκεπτϊν ςε υπθρεςίεσ 

τρίτων όπωσ το Mail 

Chimp.

07
DOUBLE OPT-IN*

Δυνατότθτα επιβεβαίωςθσ 

από τον επιςκζπτθ και τθσ 

αποδοχισ αποςτολισ 

ενθμερωτικοφ υλικοφ, 

ϊςτε να δθμιουργιςετε 

μια ενεργι λίςτα από 

ενδιαφερόμενουσ, χωρίσ 

απϊλειεσ

*προαιρετικό

09
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΩΡΟΤ

Ενςωμάτωςθ ενόσ 

παιχνιδιοφ όπου ο 

επιςκζπτθσ με τθν 

ςυμμετοχι του κερδίηει (ι 

όχι) ζνα δϊρο

10
MULTIPLATFORM

Διακζςιμο για PCs, iOS και 

Android ςυςκευζσ.

08
ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ *

Ενςωμάτωςθ τθσ διαδικαςίασ 

τθσ ςυμμετοχισ του 

επιςκζπτθ ςε ζναν 

διαγωνιςμό κλιρωςθ και 

πραγματοποίθςθ τθσ 

κλιρωςθσ ςε πραγματικό 

χρόνο από το OptinSpot
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στην πράξη

Στα πλαίςια τθσ ζκκεςθσ XENIA θ ELTOP 

επζλεξε μία τροποποιθμζνθ ζκδοςθ του 

OptinSpot προςαρμοςμζνθ ςτθσ ανάγκεσ 

του ομίλου Interwood, για τθν 

ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων επιςκεπτϊν 
και τθν αποςτολι ενθμερωτικϊν emails.

Το OptinSpot ωσ παιχνίδι καινοτομίασ για 

τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν ςτο 

περίπτερό τθσ Haifa Group ςτθν ζκκεςθ 
Agrotica

Το OptinSpot ςτα εγκαίνια τθσ Cooking Hellas

ανζλαβε τθν άμεςθ αποςτολι ενθμερωτικϊν 

emails ςτουσ επιςκζπτεσ, και 

πραγματοποίθςε κλιρωςθ για τθν ανάδειξθ 

των τυχερϊν που κζρδιςαν από μια 

πολυςυςκευι Thermomix®
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στην πράξη

Στα πλαίςια τθσ ζκκεςθσ XENIA θ ELTOP 

επζλεξε μία τροποποιθμζνθ ζκδοςθ του 

OptinSpot προςαρμοςμζνθ ςτθσ ανάγκεσ 

του ομίλου Interwood, για τθν 

ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων επιςκεπτϊν 
και τθν αποςτολι ενθμερωτικϊν emails.

Η εταιρεία ΥΙΟΙ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 

ςτα πλαίςια τθσ ζκκεςθσ XENIA, επζλεξε 

το OptinSpot για τθν ςυγκζντρωςθ των 

ςτοιχείων των επιςκεπτϊν του 

περιπτζρου τθσ και για τισ μετζπειτα 
ενζργειεσ marketing.

Η εταιρεία AGROMA χρθςιμοποίθςε το 

OptinSpot App ςε Android tablets και ςε 

iPads για τθν καταγραφι των επικεπτϊν
τθσ ςτα πλαίςια τθσ ζκκεςθσ Agrotica
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