
Bun venit in spatial virtual al gazduirii celei de-a VI-a editii a expo-conferintei Smart Cities of 
Romania



Trăim o perioadă agitată cu multe incertitudini și dificultăți în domeniul businessului, dar suntem în același timp

martorii unor schimbări confirmate sau potențiale care se prefigurează a pătrunde în viața noastră mai abrupt decât

ne închipuim. O modalitate de a ne transforma simultan și aliniat cu schimbările este aceea de a fi participant activ la

acest proces, caracterizat prin grad ridicat de inovare, agilitate și reziliență.

Continuând tradiția începută acum 5 ani, Expoconferința SCoR va avea loc și în acest an, în data de 15 octombrie,

de această dată în format online, schimbare care dovedește intenția noastră de a fi inovativi și agili, în raport cu

schimbările caracteristice acestei perioade. Pe lângă o agendă ofertantă și adaptată perioadei, deschidem

partenerilor noștri oportunitatea de a-și prezenta cele mai noi și performante produse și/sau proiecte, de a susține

concepte și abordări pe care doresc să le pună în aplicare pentru comunitățile și orașele inteligente din România și

din Europa. Mai multe informații găsiti pe pagina web conference2020.scorcluster.ro. Membrii SCoR CLUSTER se

vor bucura de unele facilități în legătură cu acest eveniment.
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Go virtual! Beneficiile platformei pentru:

http://conference2020.scorcluster.ro/


participantii (auditoriu) expozantiispeakerii

video streaming
pot sustine toate prezentarile online in cadrul oricarei

sesiuni a evenimentului virtual.

Audienta este pregatita!

live polls
pot interactiona direct cu auditoriu, prin sondaje, 

participantii voteaza, speakerii văd rezultatele - instantaneu!

live Q&A
participantii va pot adresa intrebari in timp real, 

speakerul face selectia si raspunde.

feedback & surveys
pot de asemenea sa efectueze sondaje pentru a colecta

feedback si informatii despre continutul prezentarii.



Participantii (auditoriu)speakerii expozantii

ramai informat

* pot accesa detalii despre eveniment, agenda, speakeri,

expozanti, samd

* primesc noutati si informatii update prin email si “feed”

1-1 chat pentru participanti

* networking-ul este o parte foarte importanta a evenimentului, 

asa ca fiecare participant poate cauta dupa anumite filtre/categorii

si poate interactiona cu ceilalti participanti, prin live chat.

chat cu expozantii

* pot accesa harta dinamica a expozantilor

* pot explora informatiile din profil despre produse/servicii

* pot discuta prin chat sau videocall cu reprezentatii de la stand

pentru a stabili intalniri, schimba date de contact, samd

Interactiunea cu speakerii

* pot interactiona in timp real cu speakerii, chiar in timpul

prezentarilor, adresand intrebari de tip Q&A 

* pot raspunde prin vot la intrebarile speakerului



expozantiispeakerii

Listarea de produse/servicii

* fiecare expozant beneficiaza de un profil in care isi poate promova

produsele, serviciile si ofertele.

* vizitatorii pot explora cu usurinta spatiul expozitiei virtuale, pot accesa

fiecare profil si pot interactiona cu expozantii.

obtinerea de lead-uri

la finalul evenimentului, Partenerii nostri pot exporta lead-urile si incepe vanzarea.

chat cu participantii

* fiecare expozant beneficiaza de chat pentru a interactiona

cu vizitatorii si pentru a califica fiecare lead. 

* se pot stabili intalniri si schimba contacte..

Crearea echipei

isi pot crea echipa pentru a interactiona cu participantii

direct din browser, exact cum se intampla la locul de desfasurare

a unui stand de eveniment..

participantii (auditoriu)



Branduirea lobby-ului (doar pentru Main Partner)



Personalizarea propriului stand 3D
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Crearea de break-out rooms pentru participanti
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Vă mulţumim!

secretariat@scorcluster.ro
conference2020.scorcluster.ro

http://www.arts.org.ro/
http://www.worldenergy.org/
http://www.itsevents.ro/
mailto:cd@scorcluster.ro
https://conference2020.scorcluster.ro/

