
Endless Fairs 
Sanal Fuar  
Dizaynı



Fuarınıza  özel hazırlanmış olan domain ile  
company giriş linkinden firma bilgileri ile giriş 

yapabilirsiniz.

xxx.endlessfairs.com/company



Başlangıç ekranından fuarla ilgili istatistiklere 
ulaşmış olursunuz.

Stant ile ilgili infografiği 
görebilirsiniz.  



Bu menüden firma bilgilerini 
düzenleyebilirsiniz.

Firma Bilgileri



Bu menüden firma bilgilerini 
düzenleyebilirsiniz. Sosyal Medya Hesaplarını 

Organize Edebilirsiniz

Tanıtım Videosunu 
buradan koyabilirsiniz

Web Sitesini 
girebilirsiniz



Bu menüden firma bilgilerini 
düzenleyebilirsiniz.

Resepsiyonisti buradan 
değiştirebilirsiniz

Firma Hakkındaki 
Bilgileri Buradan 

Güncelleyebilirsiniz

Stant tiplerini buradan 
güncelleyebilirsiniz.



Buradan indirilebilir dosyaları 
yükleyebilirsiniz.

Eklemek istediğiniz dokuman 
için + (ekle) tuşuna basmanız 

yeterli

İndirilebilir dosyaları 
bu menüden 

yükleyebilirsiniz



Buradan indirilebilir dosyaları 
yükleyebilirsiniz.

Seçtiğiniz dosyayı kaydet 
diyerek sisteme entegre 

edebilirsiniz.

Bilgisayarınızdan 
dostları seçebilirsiniz



Buradan Galeri, Video Galeri, Banner gibi 
multimedia içerikleri yükleyebilirsiniz.

Oluşturmak istediğiniz 
Multimedia Butonunu + (Ekle) 

kısmından organize 
edebilirsiniz.

Öncelikle içerik 
türlerini buradan 
oluşturabilirsiniz



Buradan Galeri, Video Galeri, Banner gibi 
multimedia içerikleri yükleyebilirsiniz.

Kaydet yaparak multimedia 
butonunu eklemiş olursunuz.

Multimedia Bölümünün 
adını buraya 

yazabilirsiniz.

Oluşturmak istediğiniz 
Bölüme uygun buton(icon) 

seçimini buradan 
yapabilirsiniz. İçerik türünü multimedya 

yapmanız gerekir.



Buradan Galeri multimedia içerikleri 
yükleyebilirsiniz.

Yeni görsel eklemek için + 
(Ekle) butonuna basmanız 

gerekir.

+ tuşlarını kullanarak 
öncelik sırasına göre 

kaydırabilirsiniz.

İçeriğinizi BURADAN 
SİLEBİLİR ve 

GÜNCELLEYEBİLRİSİNİZ.



Video Galeri, multimedia içerikleri 
yükleyebilirsiniz.

Tüm içerikleri 
düzenlediğinizde kaydet 

butonuna tıklamanız yeterli

Videonun ismini 
buradan 

güncelleyebilirsiniz.

Youtube linkini buradan 
ekleyebilirsiniz.

Video kapak görselini 
buradan yükleyebilirsiniz.



Bu alandan Temsilciler atayabilirsiniz.

Yeni temsilci eklemek için  + 
(Ekle) butonuna tıklamanız 

yeterli olacaktır.

Buradan standınızı 
yönetecek temsilcileri 
organize edebilirsiniz.

Temsilciyi BURADAN 
SİLEBİLİR ve 

GÜNCELLEYEBİLRİSİNİZ.



Mesajlar bölümünden firmaya gelen 
mesajları görebilirsiniz.

Uygun görmediğiniz veya 
okudunuz mesajı 

silebilirsiniz.

Filtre özelliğini kullanarak 
istediğiniz tarih veya kişiye 
göre arama yapabilirsiniz.



Standınızı ziyaret eden misafirleri buradan 
görebilirsiniz.

Filtre özelliğini kullanarak 
istediğiniz kişiye göre arama 

yapabilirsiniz.



Chat butonuna tıkladığınızda sizleri Agent 
sayfasına yönlendirecektir.

Bu bölümden, temsilci olarak 
atanan kişi online chat de 

ziyaretçilerle etkileşim haline 
geçer.



Temsilci bilgilerini güncelleme ekranı

Bu bölümden, atanan 
temsilcinin bilgilerini 
güncelleyebilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER




