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1. PLATFORMA



Jest stworzonym od nowa, kompletnym i modułowym systemem organizacji targów
wirtualnych, który może być w krótkim czasie dopasowywany do potrzeb organizatora
i specyfiki danego wydarzenia targowego.

VIRTUAL BUSINESS PLATFORM zaprojektowana została tak, aby była przyjazna dla użytkownika
na każdym etapie. Interfejs napisany został z myślą o użytkowniku końcowym, by był on dla
niego intuicyjny i łatwy w użyciu. Dodatkowo, na każdym etapie istnieje możliwość kontaktu
z administratorem, który pomoże przy ewentualnych problemach.

System powstawał przez ostatnie kilka miesięcy bazując na naszym doświadczeniu zdobytym
podczas organizacji imprez targowych, a także przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju.
Wszystkie funkcjonalności konsultowane były zarówno z organizatorami targów, wystawcami,
i odwiedzającymi targi.



VIRTUAL BUSINESS PLATFORM daje organizatorowi możliwość podniesienia atrakcyjności targów
poprzez rozszerzenie tradycyjnej formy wydarzeń targowych o strefę wirtualną.

Hybrydowe rozwiązanie pozwala na zwiększenie ilości zarówno wystawców, jak
i odwiedzających, w szczególności w czasie reżimu sanitarnego oraz utrudnień
w przemieszczaniu ludzi.

Do korzystania z Virtual Business Platform potrzebne jest jedynie urządzenie multimedialne
(komputer lub smartphone) z dostępem do Internetu. Platforma działa w oknie przeglądarki,
dlatego nie ma potrzeby instalowania żadnego oprogramowania na swoim urządzeniu.



Wykorzystując Virtual Business Platform organizator targów dostaje dostęp do narzędzi, dzięki
którym może wesprzeć tradycyjne działania o działania wirtualne, umożliwiając udział firmom,
które z różnych przyczyn nie będą mogły pojawić się na nich fizycznie.

Dla wystawców takie rozwiązanie będzie atrakcyjne ponieważ pozwoli znacząco obniżyć koszty
udziału w targach, będąc jednocześnie dla części z nich jedyną szansą na uczestnictwo w
wydarzeniu.

Wymiernymi korzyściami dla organizatora będzie zwiększenie przychodów za sprzedaż
dostępu (pakietów) do platformy dla wystawców i odwiedzających.

Informacje o sposobie pakietowania opisane zostały w dalszej części prezentacji.



2. FUNKCJONALOŚĆ



2. FUNKCJONALOŚĆ

Po przejściu ze strony organizatora targów na
dedykowaną stronę platformy danego wydarzenia,
zainteresowany otrzymuje najważniejsze informacje
czym jest i jakie korzyści daje mu udział w wirtualnej
edycji.



2. FUNKCJONALOŚĆ

Platforma bazuje na zaspokajaniu trzech najważniejszych 
potrzeb, jakie dają targi: 

q zdobywania kontaktów – match-making

q poznawania produktów/usług – ekspozycja   

q poszerzania wiedzy – działania dodatkowe np. 

seminaria, webinaria, konferencje, prezentacje, 

roadshow, premiery, spotkania prasowe



3. WYSTAWCA



3. 
WYSTAWCA

Po wykupieniu dostępu (wybraniu odpowiedniego pakietu) 
wystawca może zarządzać swoim panelem, w którym: 

q stworzy własny profilu (możliwość zarządzania 
zamieszczonymi treściami i wyglądem) 

q zaprezentuje produkty/usług poprzez zamieszczenie 
na swoim profilu materiałów (foto, video, prezentacji) 

q zarządzą treściami streamingowymi, w tym prowadzenia 
lub udziału w wydarzeniach towarzyszących

q prowadzi kalendarz spotkań z odwiedzającymi 
– match-making



3. 
WYSTAWCA/PROFIL

Tworząc profil, wystawca będzie miał możliwość
podania takich informacji jak:

q dane firmy (nazwa, adres, NIP)

q logo/zdjęcie

q skrócony opis działalności

q branża/sektor

q strona www

q TAGI (słowa klucze związane z prowadzoną
działalnością – wykorzystywane przy match-
makingu, opisanym w dalszej części
prezentacji)



3. 
WYSTAWCA/PREZENTACJA_PROD
UKTÓW

Wystawca dostaje możliwość umieszczenia materiałów
reklamowych i informacyjnych takich jak:

q katalogi produktów

q filmy 

q prezentacje 

q zdjęcia 

q ulotki

Wymienione materiały znajdować będą się na profilu
wystawcy.



3. WYSTAWCA/STOISKO

W zależności od zakupionego pakietu wystawcy będą
mogli customizować swoje stoika w określonym
zakresie. Rozróżnione będą trzy wersje stoisk:

q basic
§ wersja 1
§ wersja 2

q advanced
§ wersja 1
§ wersja 2

q custom – przykłady

https://martynaberm.shapespark.com/basic_v1/
https://martynaberm.shapespark.com/basic_v2/
https://martynaberm.shapespark.com/advanced_v1/
https://martynaberm.shapespark.com/advanced_v2/
https://martynaberm.shapespark.com/nask/


3. 
WYSTAWCA/STREAMING

Wystawcy mają możliwość streamingowania wybranych
treści wideo. Ich emisja odbywać się będzie na
dedykowanej podstronie targów. Streaming może
przybrać formę:

q warsztatów

q pokazów

q roadshow

q webinariów

q konferencji

q spotkań prasowych



Zdobywanie i nawiązywanie nowych kontaktów jest jedną
z kluczowych funkcji targów.

W VIRTUAL BUSINESS PLATFORM ta funkcjonalność
została oparta na matchowaniu TAGÓW wystawców i
uczestników (które określają w swoich profilach i są
zbieżne z ich działalnością).

Podczas uzupełniania profilu, użytkownik musi również
wybrać TAGI. Określane one będą wspólnie przez
organizatora i agencję. Na ich podstawie oparty będzie
system match-makingu.

3. WYSTAWCA/MATCH-
MAKING



3. WYSTAWCA/MATCH-
MAKING

Po obustronnej akceptacji spotkania w wyznaczonym
terminie, będzie ono zapisywane w kalendarzach obu
stron, w tej części nastąpi również wybór dostępnego
kanału spotkań (teams, zoom, skype).



3. 
WYSTAWCA/STATYSTYKI 

Wirtualna formuła targów pozawala wystawcom na
dostęp do statystyk, jakie daje system. Wśród nich
możemy wyróżnić informacje na temat:

q ilości aktualnie zalogowanych użytkowników

q Ilości osób, które odwiedziły stoisko wystawcy

q Ilości odwiedzin podstron produktowych

q aktualnej ilości dostępnych dostawców

q ilości czasu spędzonego przez uczestnika na 
stoisku 

q pobranych dokumentów reklamowych 
i promocyjnych 

q ilości pozostawionych wizytówek uczestników

q danych dotyczących match-makingu (ilość 
skojarzeń, czy wykonanych kontaktów) 
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4. ODWIEDZAJĄCY/PANEL 

Po uzyskaniu dostępu odwiedzający dostaje możliwość
zarządzania swoim panelem, w którym uzupełnia:

q dane firmy (pełna nazwa, nazwa skrócona, adres,
NIP, branżę i sektor)

q dane osobowe (imię, nazwisko)

q logo lub zdjęcie

q krótki opis działalności reprezentowanej firmy

Na podstawie tych danych, tworzona jest wizytówka
uczestnika.



4. 
ODWIEDZAJĄCY/WIDOK_DAS
HBOARD 

Po zarejestrowaniu i stworzeniu wizytówki, stroną
startową dla odwiedzającego będzie dashboard.

Na tym etapie, uczestnik będzie wybierał
funkcjonalność, która go interesuje

q mapa targów

q match-making

q lista wystawców

q lista streamingów

q lista spotkań

q ustawienia konta



4. 
ODWIEDZAJĄCY/STREAMIN
G 

Rozbudowana formuła targów pod kątem streamingu
przewidziana jest dla odwiedzających, którzy poza
nawiązywaniem kontaktów, poszukują możliwości
poznania nowych trendów, poszerzenia wiedzy poprzez
udział w spotkaniach typu:

q webinaria

q konferencje

q spotkania prasowe

q roadshow

q prezentacje produktów

q warsztaty



4. 
ODWIEDZAJĄCY/STREAMIN
G 



4. ODWIEDZAJĄCY/MATCH-
MAKING 

W swoim panelu odwiedzający określa TAGI związane
z jego działalnością lub działalnością firm, jakich
poszukuje.

Wybrane przez uczestnika TAGI wykorzystywane będą
przy działaniach match-makingowych. Na ich podstawie
uczestnik dostawać będzie propozycje spotkań
z wystawcami. Po zaakceptowaniu propozycji spotkania
i wyborze godziny, termin zapisywany będzie
automatycznie.

W zależności od charakterystyki targów, będzie również
możliwość odhaczenia przez odwiedzającego prośby
o przesłanie próbki od wystawcy. Taka prośba ze strony
odwiedzającego będzie widoczna w systemie po stronie
wystawcy.



4. Odwiedzający/WYSZUKIWARKA 

Poza trzema głównymi funkcjonalnościami uczestnik
dostaje możliwość odnalezienia firm poprzez targową
wyszukiwarkę. Za jej pomocą będzie mógł filtrować
wystawców po:

q nazwie
q branży 
q kategorii
q segmencie 
q kraju 
q produkcie/usłudze 
q TAGACH 

Po wyszukaniu interesującej uczestnika firmy, może on: 

q zapoznać się z jej profilem 
q przejrzeć zamieszczone materiały 
q pozostawić wizytówkę z prośbą o kontakt 
q poprosić o spotkanie w formie online, 

pozostawiając wizytówkę  



5. PAKIETOWANIE



5. PAKIETOWANIE

Virtual Business Platform daje organizatorowi dodatkowe
źródło dochodu, poprzez sprzedaż pakietów
składających się różnych funkcjonalności.

Organizator otrzymuje koszyk funkcjonalności, dzięki
czemu sam może decydować, co zawierać będzie dany
pakiet oraz ile ich będzie proponował wystawcom.

W zależności od decyzji biznesowej organizatora
pakietowani mogą być wystawcy jak i odwiedzający.



5. PAKIETOWANIE/Składowe

Lista funkcjonalności, jakie mogą być pakietowane przez 
organizatora w Virtual Business Platform:

q ilość osób obsługujących odwiedzających 
(handlowcy/przedstawiciele)

q ilość miejsca potrzebna na umieszczenie materiałów 
reklamowych i informacyjnych  

q ilości użytych TAGÓW

q promowanie profilu w wyszukiwarce (w match-makingu)

q wielkość stoiska wirtualnego

q ilość i czas trwania streamingu

q dostęp do statystyk

q reklamy banerowe /strona główna, podstrony, kanały 
streamingowe, wirtualna przestrzeń targowa) 

q katalog produktowy

q dostęp do listy odwiedzających

q pozycjonowanie w wyszukiwarce targowej



5. 
PAKIETOWANIE/PRZYKŁADOWE
_PAKIETY



6. DODATKI



6. dodatki/PRESS_ROOM 

Dla dziennikarzy przewidziany został osobny bezpłatny
poziom dostępu do platformy, dzięki któremu uzyskają 
możliwość: 

q dostępu do streamingów z możliwością zadawania 
pytań

q umawiania spotkań z wystawcami – w panelu 
wystawcy będą oznaczeni jako prasa 

q pobierania materiałów promocyjnych i katalogów

q dostępu do komunikatów prasowych wystawców  

q pobrania materiałów o partnerach wydarzenia 



7. KORZYŚCI



7. KORZYŚCI 



8.UTRZYMANIE_SYSTEMU_i_BEZPIECZEŃSTWO



8. UTRZYMANIE_SYSTEMU

q System jest zrealizowany zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa OWASP WSTG 4.1

q Wszystkie dane dostępowe są przetrzymywane w zabezpieczonej bazie danych, znajdującej się w dedykowanym
centrum kolokacyjnym

q Wszystkie dane są archiwizowane i przechowywane w bezpiecznych miejscach

q Dostęp do danych wrażliwych jest ograniczony

q Stosujemy wszystkie standardy wymagane przez RODO i związane z przechowywaniem i anonimizacją danych

q Wykorzystujemy mechanizmy sztucznej inteligencji do monitorowania działania platformy i dostosowywania
jej parametrów

q Posiadamy certyfikat ISO 27001

q Wszystkie dane są przesyłane poprzez szyfrowany protokół HTTPS

q Nasza platforma jest odporna na ataki typu DDOS, a także posiada rozwiązania klasy enterprise jak WAF i IPS

q Dzięki dostępowi do wielu operatorów Internetowych jesteśmy w stanie obsłużyć ruch sięgający kilku Gbps/s



8. BEZPIECZEŃSTWO

q Rozwiązanie stosuje architekturę HA – High availability, co oznacza, że w przypadku awarii system jest w stanie
powrócić do działania w ciągu kilkunastu minut

q Aktualnie rozwiązanie jest w stanie obsłużyć do 50 tysięcy odwiedzających w ciągu dnia, 500 użytkowników
w jednej chwili

q Platforma jest monitorowana 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku

q System posiada odpowiednie środowiska deweloperskie, testowe, rozwojowe i produkcyjne

q Dzięki nowoczesnym narzędziom aktualizacji nasza platforma prawie nie posiada przestojów podczas wprowadzania
nowych funkcjonalności

q Wszystkie dane są indeksowane i zgodne z poprawnym SEO

q Czas wyświetlania stron jest minimalny

q Oferujemy zgodność z wszystkimi najnowszymi wersjami najpopularniejszych przeglądarek Internetowych

q Zespół dedykowanych administratorów oraz programistów czuwa nad rozwiązaniem przed wydarzeniami, w trakcie i
po nich



9. KONTAKT



9. KONTAKT  

ZAPRASZAMY_DO_WSPÓŁPRACY

Małgorzata Łopatecka
Sales&Marketing Director
M: 790 260 013
E: malgorzata.lopatecka@berm.eu

Edyta Grabowska
Business Development Director
M: 790 260 015
E: edyta.grabowska@berm.eu
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