
KATILIMCI KONTROL LİSTESİ

YAPILACAKLAR TARİH İLETİŞİM

Ödeme/Fatura İşlemleri En kısa sürede
Finans Departmanı

 eda.yilmaz@hyve.group

Teknik İşlemler
Stant elektriği, teknik çizim, stant projenizin iletilmesi, kurulum ve söküm tarihleri, ek 
hizmetler/malzemeler, iş sağlığı ve güvenliği detayları vs.

6 Ocak 2023
Operasyon Ekibi 

ulas.uludag@hyve.group

Fuar Katalog Onayı
Online Fuar Kataloğu ve Yaka Kartı Sistemi (FKYS) üzerinden “Firma Profil” bilgilerinizi 
düzenleyip onaylayın.

6 Ocak 2023
Müşteri Deneyimi Ekibi 

emitt.destek@hyve.group

Yaka Kartı
Online Katalog ve Yaka Kartı Sistemi üzerinden yaka kartlarınızı oluşturun ve alana gelmeden 
önce çıktılarınızı hazırlayın.

Fuar açılış gününe kadar
Müşteri Deneyimi Ekibi 

emitt.destek@hyve.group

VIP Davetli Tur Operatörleri Programı
Eşleştirme uygulamamızı kullanarak VIP Davetli Tur Operatörleri ve sektör profesyonelleri ile 
ikili / B2B toplantılara katılmak için toplantılarınızı fuardan önce ayarlamaya başlayın.

Fuardan 1 ay önce
Ziyaretçi Pazarlama Ekibi

visprom.turkey@hyve.group

Banner ve Online Davetiye 
Web sitenizde ve e-mail imzanızda fuar görselini kullanarak online davetiye linkini 
paylaşmayı unutmayın.

Yıl boyunca
Müşteri Deneyimi Ekibi 

emitt.destek@hyve.group

Wifi - İnternet 
Fuar alanında herkesin kullanımına açık “hot spot” ve ücretsiz wifi alanımız bulunmaktadır. 
Fakat genel kullanıma açık olduğu ve yaşanabilecek yoğunluk sebebiyle aksaklık 
yaşamamanız adına standınız için taşınabilir bir internet sağlayıcı temin etmenizi öneririz. 
Standınız içerisinde internet talebiniz olması durumunda ise Operasyon Ekibimiz ile iletişime 
geçebilirsiniz.

En kısa sürede
Operasyon Ekibi 

ulas.uludag@hyve.group

Sahne ve Stant Etkinlikleri 
Stant alanınızda veya Ana Fuaye’de yer alan sahnemizde yapmak istediğiniz etkinlikleri bize 
bildirerek etkinliğinizi duyurabilirsiniz.

20 Ocak 2023
İçerik ve Etkinlikler Ekibi

content@hyve.group

Sosyal Medya Paylaşımı
Paylaşımlarınıza, #EMITT ve #Emitt2023 hastaglerini ekleyin, biz de paylaşımlarınızı kendi 
sayfamızda duyuralım. İş birliği için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yıl boyunca
Marka Ekibi

deniz.arisal@hyve.group

emitt.destek@hyve.group +90 212 291 83 10
www.travel-exhibitions.com/Katilimci-Portali/EMITT
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