
1. Kdy se online veletrh Střechy Praha koná?
 26.–27. 2. 2021 od 9 do 18 hodin.

2. Jací návštěvníci budou osloveni?
 V oboru se pohybujeme přes 20 let, umíme přilákat   
 návštěvníky se zájmem o střechy, stavění, kvalitní bydlení  
 a úspory energií. Návštěvnost našeho předchozího  
 ročníku tradičního veletrhu činila přes 25 000 lidí  
 a již několik let po sobě neustále roste.

3. Jakou formu bude veletrh Střechy Praha mít?
 Můžete si jej představit jako osobní setkání s návštěvníky,  
 kteří mají vstup ZDARMA, nemusí nikam cestovat, mohou  
 využít pohodlí svého zázemí, a potřebují pouze počítač,   
 tablet nebo telefon a připojení k internetu.
 Prostředí, ve kterém budou umístěny stánky, kombinuje  
 3D a 2D technologie tak, aby vše bylo atraktivní  
 i uživatelsky příjemné a ovládání absolutně    
 intuitivní a přehledné. 
 Na návštěvníky i Vás vystavovatele čeká interaktivní, 
 zábavný, neotřelý, neobvyklý,  a také hravý víkend,  
 na který nikdo jen tak nezapomene.

4. Proč vystavovat a co Vám to přinese?
 •  Na rozdíl od klasických veletrhů, které přilákají  
  většinu účastníků z bližšího okolí, má online forma   
  zásah po celé ČR! Můžete tak cílit na návštěvníky  
  z Ostravy i Prahy zároveň.

 •  Zviditelníte se i v době, kdy se klasické veletrhy    
  nemohou konat nebo budou mít mnoho  
  regulatorních omezení a nejspíš tedy i mnohem  
  nižší návštěvnost.

 •  Tentokrát ušetříte za ubytování a také za zajištění   
  dopravy pro sebe, svůj tým a všeho, co na veletrhu   
  chcete prezentovat. 
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5. Jaké možnosti prezentace veletrh nabízí?
Vystavovatelé si mohou vybrat jednu ze tří 
variant stánku, kde mohou své produkty a služby 
nabízet. Jedná se o stánky BASIC, STANDARD 
a EXCLUSIVE. 

6. Jaké funkce stánky nabízí? 
Možností, jak návštěvníky zaujmout či s nimi 
komunikovat, je více. K dispozici jsou spojení 
formou videohovoru, možnost chatu s návštěvníky, 
prezentační plochy, možnost vystavit až 40 produktů 
či služeb, umístění Vašich marketingových materiálů 
k prohlédnutí nebo ke stažení, možnost stahování 
slevových voucherů, možnost vytvořit soutěže, 
ankety nebo hlasování. Kromě toho jsme schopni 
měřit statistiky Vašeho stánku nebo nastavit 
remarketing. 

* Spojení formou videohovoru
Jedná se o místo, kde mohou vystavovatelé přes 
video v reálném čase komunikovat s návštěvníky 
veletrhu, kteří o spojení zažádají. U stánku BASIC 
může vystavovatel využívat pouze 1 spojení ke 
komunikaci s účastníky - tedy pouze 1 člověk 
odbavuje veškeré případné dotazy. U stánku 
EXCLUSIVE jsou v nabídce 4 spojení, tedy  
v jeden čas mohou dotazy návštěvníků  
odbavovat až 4 lidé.

* Možnost chatu s návštěvníky
V rámci platformy máte jako vystavovatel 
možnost chatovat s návštěvníky veřejně (chat 
tedy uvidí všichni návštěvníci) nebo privátně 
(one-to-one). 

* Prezentační plochy pro foto/ video
Ve vizuálu stánků jsou k dispozici plochy, na 
kterých můžete jako vystavovatel prezentovat své 
fotky či videa. 
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5. Jaké možnosti prezentace veletrh nabízí?
 Vystavovatelé si mohou vybírat ze tří typů stánků,   
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6.  Jaké funkce stánky nabízí? 
 Možností, jak návštěvníky zaujmout či s nimi komunikovat, 
 je více. K dispozici jsou spojení formou videohovoru, 
 možnost chatu s návštěvníky, prezentační plochy,  
 možnost vystavit až 40 produktů či služeb, umístění  
 Vašich marketingových materiálů k prohlédnutí nebo  
 ke stažení, možnost stahování slevových voucherů,  
 možnost vytvořit soutěže, ankety nebo hlasování.  
 Kromě toho jsme schopni měřit statistiky Vašeho stánku  
 nebo nastavit remarketing. 
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  s účastníky - tedy pouze 1 člověk odbavuje veškeré   
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  4 spojení, tedy v jeden čas mohou dotazy návštěvníků

  odbavovat až 4 lidé.

 Možnost chatu s návštěvníky

 •  V rámci platformy máte jako vystavovatel možnost   
  chatovat s návštěvníky veřejně (chat tedy uvidí  
  všichni návštěvníci) nebo privátně (one-to-one). 

 Prezentační plochy pro foto/ video

 •  Ve vizuálu stánků jsou k dispozici plochy, na kterých   
  můžete jako vystavovatel prezentovat své fotky či videa. 

veletrh pro střechy, stavbu a úspory energií



 Marketingové materiály k prohlédnutí nebo ke stažení

 •  Vystavovatelé mohou na svůj stánek nahrát jakékoliv  
  materiály – obrázky či videa, které si účastníci mohou  
  zobrazit či stáhnout.

 Možnost stahování slevových voucherů

 •  Vystavovatelé mohou návštěvníkům, kteří    
  navštíví jejich stánek, vygenerovat slevový voucher. 

 Možnost hlasování, soutěží a anket

 •  V rámci stánku je v bočním panelu možné vytvořit 
  neomezené množství otázek, u kterých může  
  vystavovatel  jakkoliv modifikovat odpovědi.   
  V průběhu veletrhu pak návštěvníci mají možnost   
  vybrat jednu nebo více z možností, a tím hlasovat   
  nebo se účastnit soutěží.

 Měření statistik stánku

 •  Vystavovatel bude mít k dispozici data  
  o návštěvnosti svého stánku: počet návštěv,  
  délka setrvání na stánku, počet stažení materiálů ap.

 Možnost nastavit remarketing

 •  Jako vystavovatel si můžete nastavit na stánek svou   
  globální značku, tzv. gtag, který se pro remarketing   
  používá. Jedná se o kód, díky kterému dokážete   
  měřit konverze, dokážete následně marketingově 
  dané návštěvníky svého stánku zacílít, či zjistíte,   
  odkud na Vaše stránky přišli. 

 Možnost stahování vizitek

 •  Vystavovatel může nahrát svou vizitku, kterou si   
  návštěvník jednoduše stáhne v PDF formátu.

 Možnost oslovit návštěvníky

 •  U varianty stánku EXCLUSIVE je umožněno   
  oslovit návštěvníky s určitým zájmem.  Tento zájem   
  vyplňují návštěvníci při registraci (např.:  „Protože se   
  zajímáte o šikmé střechy, nabízíme Vám...  
  Více se dozvíte při návštěvě našeho stánku“).

7. Co vše budete k prezentaci na veletrhu   
 potřebovat?
 Před akcí:

 •  Kvalitní prezentační materiály.

 •  Nabídku ve formě fotek, videa/í, textů,  
  odkazů na www / sociální média.

 •  Zpracovat a dodat nám své kontakty,  
  aby se s Vámi na stánku mohli účastníci    
  spojit či si stáhnout Vaši vizitku.

 •  A případně i bonusy, nápady na soutěže  
  či slevové nabídky. 

 •  Společně Váš stánek vybavíme,  
  rádi s přípravou pomůžeme. 

 V době akce pak:

 •  Kvalitní připojení k internetu + obraz 
  a zvuk, až budete online.

 •  Domluvit s Vašimi kolegy/obchodníky,  
  aby byli připraveni v čase veletrhu  
  na svých počítačích ke komunikaci  
  s návštěvníky.

8. Co si pod cenou za stánek (účast)  
 na veletrhu mohu představit?

 •  Vlastní virtuální stánek umístěný  
  v prostoru akce.

 •  Všechny jeho interaktivní funkce,  
  tzn. videohovory, chat, materiály  
  ke stažení, galerie, soutěže v rámci konání    
  veletrhu, generování voucherů...

 •  Tvorbu celého konceptu a designu akce.

 •  Technickou a zákaznickou podporu.

 •  Samozřejmě také práci velkého týmu  
  organizátorů, který se pak bude starat  
  i o samotnou realizaci veletrhu.

9. Mohu se zviditelnit ještě jinak než  
 jen na svém stánku? 
 Ano, je možné si připlatit a zviditelnit se  
 i na mezistránkách (prostředí s podkategoriemi,  
 prostředí se seznamem vystavovatelů apod.)   
 svým logem nebo jiným 3D motivem. Možnost  
 nadstandardního zviditelnění je pro omezený počet   
 vystavovatelů a ze zkušenosti rychle mizí. Stát se můžete  
 například hlavním partnerem veletrhu/ partnerem  
 veletrhu/ partnerem oboru/ partnerem  
 doprovodného programu apod. Se zájmem  
 o tuto službu se prosím ozvěte co nejdříve. 

10. Kdy se přihlásit na veletrh?  
 Čím dříve, tím lépe. Abychom mohli celý veletrh graficky  
 zpracovat a zaručit Vám tu nejvyšší možnou kvalitu, 
 potřebujeme vědět, které firmy, z jakého oboru se  
 zúčastní, a o jaký typ stánku budou mít zájem.  
 S rezervací proto neváhejte. 

www.strechy-praha.cz
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