Öka dialogen på Konferensen

Mobilwebb – mer än mentometer och bättre än app
Utvecklingen går fort framåt och framför allt användandet av
mobiltelefoner har skapat nya möjligheter att kommunicera under en
konferens. Den senaste tekniken innefattar att använda en så kallad
”mobilwebb” så att man slipper ladda ned någon app eller hålla koll på
opraktiska mentometerknappar.

Så fungerar det
Ni skickar oss en excellista med deltagarnas namn och mobiltelefonnummer som vi importerar in i
systemet. Väl på plats eller dagen innan konferensen får alla deltagare ett vanligt SMS med en länk till
sin personliga ”mobilwebb” och kommer direkt igång. Systemet fungerar på alla telefoner som har
webb i sig, det behöver inte ens vara en smartphone. Vi tillhandahåller också lånetelefoner om så
skulle önskas.

Funktioner
Fråga talaren
Öka delaktigheten genom att låta deltagarna skriva frågor till talaren direkt från mobilen. Frågorna
hamnar på en separat dataskärm hos föreläsaren/moderatorn som sen kan välja vilka frågor som ska
besvaras och när det ska besvaras. På så sätt kan man kontrollera typen av frågor och även undvika
att frågorna tar upp för mycket tid. Det går att välja om frågorna ska kunna ställas anonymt eller med
namn.

Rösta & Utvärderingar
Att låta deltagarna rösta i olika frågor är mycket enkelt och resultatet visas i realtid i diagramform,
vilket ger en överskådlig bild för åhörarna. Nya frågor kan även lätt skapas under föreläsningen.
Röstningsfunktionen är också ett utmärkt verktyg för att skicka utvärderingar i slutet av konferensen så
att deltagarna kan svara direkt när de är på plats och när engagemanget fortfarande är högt.

Biljetter och deltagarlistor
Som ett tillval kan alla deltagare också få en biljett med en QR-kod skickad till sin mobiltelefon.
Biljetterna scannas enkelt av via en vanlig mobiltelefon med vår inscanningsapp och ni som arrangör
ser i realtid vilka av deltagarna som har kommit. Funktionen av att visa vilka som har kommit går
också att göra publik så att även deltagarna kan se vilka övriga deltagare som har kommit. Perfekt för
konferenser som fokuserar på nätverkande.

(1/2)

Öka dialogen på Konferensen

Pris
Överföring av kontaktuppgifter för deltagarna in i systemet
Funktioner
Fråga talaren
Röstningar
Utvärderingar
Rapport på hur deltagarna svarade i röstningar och i utvärderingar
Pris 9 500 kr
Pris per deltagare:35 kr
Tekniker på plats: 850 kr/timma
(minst 2 timmar)

Tillval
Biljett med QR-kod
Inscanningsapp
Deltagarlistor i realtid för arrangör och deltagare
Pris: 2500 kr
Lånetelefoner
Pris beroende på antal.
Alla priser är exklusive moms.

Bokning
För bokning eller mer information kontakta Bluebird. Vi skickar dig gärna en länk på ett demo så att
du själv kan se hur det ser ut i mobilen.
Mail:

fraga@bluebirdevent.se

Telefon:

08-640 34 80

Hemsida:

www.bluebirdevent.se

(2/2)

