
"Media społecznościowe
oraz nowoczesne

technologie w służbie
aktywności marketingowej

dostawców"

Targi 4.0



Aktywność marketingowa
wystawców w social mediach

wydarzenia na fb
profile na instagramie
instastory
wydarzenia na twiterze
"Dla Ciebie" na snapchacie

ORGANIZATORZY TARGÓW, 
A TAKŻE WYSTAWCY MAJĄ 
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
DUŻO MOŻLIWOŚCI AKTYWNOŚCI
MARKETINGOWEJ, NP.:





Ludzie młodzi bardzo chętnie wrzucają do
internetu zdjęcia oznaczając znajomych

i dodając swoją lokalizacje. Nawyki te przejęli
również biznesmeni, a dzięki nowoczesnym

metodą, takim jak instastrory czy relacje mogą
promować swoje marki.

NA TARGACH CORAZ CZĘŚCIEJ UŻYWA
SIĘ DRONÓW, A UCZESTNICY MOGĄ

WRZUCAĆ RELACJE NA INSTAGRAMA 
I OZNACZAĆ PROFILE WYSTAWCÓW.

Nowoczesne technologie i innowacje



Dzięki social mediom łatwo 
i szybko można zobaczyć co

nas interesuje oraz co
ciekawego czeka nas na

danych "stendach".



Na fb sprawdzisz zasięgi swoich postów i wydarzeń,
zobaczysz ile osób jest zainteresowanych, 

a ile weźmie udział.
Na insta możesz zobaczyć ile osób wyświetliło twoje

story, a pod każdym postem możesz 
cieszyć się ze zdobytych serduszek i komentarzy.

Jak to działa?



Co najważniejsze?
Wszystko możesz dodać, sprawdzić i odszukać za
pomocą telefonu, z każdego miejsca, w którym się

znajdziesz. 



CO TO SĄ ZASIĘGI?
CZYLI DLACZEGO MAMY

TYLE WYŚWIETLEŃ?

Dlatego tak ważnym elementem jest wstawianie w opisach
hasztagów, czy oznaczanie osób, aby nasze zdjęcia i publikacje nie

zgineły w szumie medialnym.

ZASIĘGI NA FB CZY INSTA TO
ALGORYTMY, KTÓRE "DECYDUJĄ"
KOMU WYŚWIETLAJĄ SIĘ POSTY.



Social buzz - natłok informacji
generowany w mediach

społecznościowych

SOCIAL BUZZ, 
CZYLI INACZEJ 

SZUM MEDIALNY

To tutaj swoją wartość pokażą
slogany, hasła marketingowe,

hasztagi

Świadomość marki to cecha bezcenna. Bez
niej cały szum może być faktycznie jedynie

zlepkiem chaotycznych zdań, których
obecność nie przysporzy żadnego pożytku 



Internet przyjmie wszystko, ale internauci już
nie. Kilka instastory i jeden post zupełnie

wystarczy. NIe trzeba co minutę dodawać
kolejnego zdjęcia.

CO JEST WAŻNE?

Tworząc profil targów trzymajmy się jednej
myśli przewodniej. Niech będzie jeden kolor

dominujący. To będzie nie tylko ładnie
wyglądać, ale wywoływać skojarzenia 

u naszych odbiorców.



CIĄGŁY KONTAKT Z ODBIORCĄ

Krótki tweet o tym 
co się dzieje po 

targach - jak najbardziej! 

Nagranie story 
z samych targów

"Przypominajki"
co? gdzie? o której?  



KRÓTKIE
PODSUMOWANIE

Social media
dają możliwość zdobycia zainteresowania 

i nowych odbiorców 

Co za dużo to nie zdrowo -  internauci nie chcą
przeglądać 60 instastory w ciągu godziny

Slogan, hasło, logo, 
wiodący kolor - dobrze wykorzystane, 

genialnie wpłyną na zamieszcane posty


