
WIRTUALNA 
PLATFORMA 
BIZNESOWA
NOWY WYMIAR SPOTKAŃ  HYBRYDOWYCH I ONLINE
OFERTA HANDLOWA



WIRTUALNA PLATFORMA BIZNESOWA

to kompletny i modułowy system organizacji wydarzeń (targi, kongresy, 
konferencja, prezentacje itp.), oparty na doświadczeniach z rynku MICE 
oraz przy współpracy 
z Ministerstwem Rozwoju

WIRTUALNA PLATFORMA BIZNESOWA 

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.

ZAŁOŻENIA



WIRTUALNA PLATFORMA BIZNESOWA jest:

intuicyjna

łatwa w użytkowaniu

dostępna na każdym urządzeniu | komputer, notebook, 
smartfon

nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania



POTRZEBY
jakie zaspokaja platforma

MATCH-MAKING
zdobywanie kontaktów

EKSPOZYCJA
poznawanie produktów/usług

STREAMING
poszerzanie wiedzy

ZAKUPY
dokonywanie transakcji handlowych



WIRTUALNA PLATFORMA BIZNESOWA

od strony graficznej zostanie przygotowana zgodnie 
z obowiązującym brandbook danego Klienta, przy zachowaniu pełnej 
funkcjonalności, przejrzystości oraz nowoczesnej formy graficznej.  

Strona startowa pozwoli uczestnikom na intuicyjne poruszanie się po 
platformie w tym:

dotarcie do wystawców

kontakt z przedstawicielem wystawcy

zapoznanie się z ofertą wystawcy

dokonanie zakupów

udział w streamingu

WYGLĄD





FUNCJONALNOŚĆ

ADMINISTRATOR
zespół zajmujący się administrowaniem 
platformy wirtualnej

ORGANIZATOR
instytucja lub firma zajmująca się 
organizacją wydarzenia

WYSTAWCA
firma prezentująca swoje produkty 
lub usługi w wydarzeniu 

UCZESTNIK
osoba lub firma zgłaszająca chęć 
uczestnictwa w wydarzeniu 

01 02

platforma daje możliwość dostosowania jej do każdej 
grupy użytkowników 

03 04



ADMINISTRATOR

tworzy pakiety dla wystawców 
i uczestników

konfiguruje tagi, które ułatwiają 
kontakt pomiędzy wystawcą 
a uczestnikiem

tworzy wspólnie z organizatorem kategorie 
produktowe

zarządza profilami wystawców

zarządza uczestnikami wydarzenia
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ORGANIZATOR
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TO WŁAŚNIE TY

zatwierdza  pakiety dla wystawców 
i uczestników

zatwierdza  tagi, które ułatwiają kontakt 
pomiędzy wystawcą a uczestnikiem

tworzy wspólnie z administratorem 
kategorie produktowe

zaprasza uczestników na wydarzenie

zaprasza wystawców na wydarzenie



WYSTAWCA

03

zarządza danymi firmy

tworzy kontakty do przedstawicieli

zamieszcza materiały promocyjne

prezentuje produkty lub usługi

zarządza streamingami

prowadzi kalendarz spotkań

współtworzy wirtualne stoisko | opcja

dostęp do statystyk



WYSTAWCA - PROFIL

03

ZOBACZ JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL

….. to zebrane w jednym miejscu najważniejsze informacje o 
wystawcy.

Wystawca ma możliwość zarządzania swoim profilem  poprzez 
zamieszczenie:

• danych firmy (nazwa, adres, NIP)

• logo/zdjęcie

• skrócony opis działalności

• branża/sektor

• kontakt do handlowców

• katalog produktowy

• wydarzenia | streamingi

https://youtu.be/q_L5MS8sOCI


WYSTAWCA - PRODUKT

03

….. to prezentacja poszczególnego 
produktu znajdującego się w ofercie 
danego wystawcy.

Tworząc kartę produktową możemy 
dodać do niej zdjęcie, film, opis, 
specyfikację techniczną oraz inne 
przydatne z handlowego punktu widzenia 
informacji.

ZOBACZ JAK DODAĆ PRODUKT
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https://youtu.be/MZnSyz-Hj1Y


STATYSTYKI …

Wirtualna formuła targów pozwala wystawcom na 
dostęp do statystyk, jakie daje system. 

Wśród nich możemy wyróżnić informacje na temat:

o ilości aktualnie zalogowanych użytkowników

o Ilości osób, które odwiedziły stoisko wystawcy

o Ilości odwiedzin podstron produktowych 

o aktualnej ilości dostępnych dostawców

o ilości czasu spędzonego przez uczestnika na stoisku 

o pobranych dokumentów reklamowo-promocyjnych 

o ilości pozostawionych wizytówek uczestników

o danych dotyczących match-makingu (ilość skojarzeń, czy 
wykonanych kontaktów) 
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UCZESTNIK

04

zarządza swoim kalendarzem spotkań

uczestniczy w prezentacjach produktowych | 
streamingach

dociera do wszystkich wystawców 
w krótkim czasie

ZOBACZ JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL

https://youtu.be/lQtmj0O-Ugo


Dzięki rozbudowanej funkcjonalności w zakresie 
match-makingu, możliwe jest łatwe dotarcie do 
danego wystawcy, a co za tym idzie do produktu.

Każdy z przedstawicieli wystawcy posiada swój 
indywidualny kalendarz spotkań, w którym 
w automatyczny sposób zapisywane są zaplanowane 
spotkania.

Kontakt pomiędzy wystawcą a uczestnikiem możliwy 
jest za pomocą wydzielonego pokoju spotkań na 
komunikatorze ZOOM.

Uczestnik otrzymuje link do spotkania, a podczas 
logowania podaje dołączony kod aktywacyjny.

MATCH-MAKING
Kontakt pomiędzy uczestnikiem a wystawcą jest 

najważniejszą funkcją wirtualnej platformy biznesowej

ZOBACZ JAK UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE

https://youtu.be/0-xcM9UQ9zE


STREAMING
Relacja video live prowadzona zarówno przez 

organizatora jak i wystawcę

webinaria

konferencja

spotkanie prasowe

prezentacja produktu

roadshow



WYDARZENIE HYBRYDOWE

zwiększenie atrakcyjności 
wydarzenia

większa ilość wystawców 
i uczestników

wsparcie tradycyjnych działań 
wydarzeniami online 

zmniejszenie kosztów 
uczestnictwa

01 02

03 04

wymierne korzyści dla 
organizatora

05
połączenie wydarzeń stacjonarnych 

z wydarzeniami online



WIRTUALNE 
STOISKA

określenie kolorystyki dodanie logotypu

dodanie materiałów video oraz 
grafik

dodanie materiałów 
promocyjnych 

01 02

03 04

w zależności od wykupionego pakietu wystawca ma 
możliwość dostosowania do własnych potrzeb 

wirtualnego stoiska 

PRZYKŁADY SPACERU WIRTUALNEGO

https://martynaberm.shapespark.com/e-congress/


WIRTUALNE 
STOISKA

w zależności od wykupionego pakietu wystawca ma 
możliwość dostosowania do własnych potrzeb 

wirtualnego stoiska 

PRZYKŁADY SPACERU WIRTUALNEGO

W zależności od zakupionego pakietu wystawcy będą mogli dostosować swoje

stoiska w określonym zakresie. trzy wersje stoisk:

❑ basic

▪ wersja 1

▪ wersja 2

❑ advanced

▪ wersja 1

▪ wersja 2

❑ custom – przykłady

https://martynaberm.shapespark.com/e-congress/
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/


KORZYŚCI



BEZPIECZEŃSTWO

• system zrealizowany zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

OWASP WSTG 4.1 

• wszystkie dane (również dostępowe) są archiwizowane 

i przetrzymywane w zabezpieczonej bazie danych,

• dostęp do danych wrażliwych jest ograniczony

• stosujemy wszystkie standardy wymagane przez RODO 

• wykorzystujemy mechanizmy sztucznej inteligencji 

• posiadamy certyfikat ISO 27001 

• wszystkie dane są przesyłane poprzez szyfrowany protokół HTTPS

• platforma odporna jest na ataki typu DDOS, 

• obsługujemy ruch sięgający kilku Gbps/s

• Aktualnie rozwiązanie jest w stanie obsłużyć do 50 tysięcy 

odwiedzających w ciągu dnia, 500 użytkowników w jednej chwili



REALIZACJE

WeCosmoprof to najważniejsze targi kosmetyczne 
na świecie. Każda ich edycja skupia uwagę tysięcy 
wystawców i kupców.

Z powodu koronawirusa kolejne edycje odbywają 
się wyłącznie wirtualnie. 

Dwie edycje projektu okazały się ogromnym sukcesem, tak 
pod względem organizacyjnym jak biznesowym. 

Na targach zaprezentowało się 100 polskich wystawców z 
1 077 produktami.

Na targach polskie wirtualne stoisko odwiedziło aż 100 tys. 
osób z całego świata, polskie firmy nawiązały relacje z 
nowymi kontrahentami, co z pewnością przełoży się na 
wzrost eksportu i wyników branży.

#POLISH BEAUTY
TARGI WE COSMOPROF BOLOGNE
TARGI  COSMOPROF ASIA

VIDEO

https://youtu.be/5Sdoqv3NEHE


REALIZACJE

W Polsce znajduje się około 300 
przedsiębiorstw z branży 
biotechnologicznej.

Zatrudniają one ponad 12 tysięcy 
pracowników, a w ciągu roku na 
badania wykorzystują blisko 340 
milionów.

Razem z #PolishBiotech
pokazaliśmy siłę polskiej branży na 
targach BIO-EUROPE!

TARGI BIO-EUROPE DIGITAL 2020

#POLISH BIOTECH

https://www.facebook.com/hashtag/polishbiotech?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW7KQlSM9zDv2jVnB7VuEYACwptopHagk7pazJGJ0eR4ommXbbD7NHVcD1Lq8Vgqn2ayO9qYMvBdDqgqPHL4JK9TLcUvzDLiRsvlOJZHisWX7RuMGRFFgFfYCst5CWBItSp84b5mlzgxGuexMX5hzlLlFVbCW-KTOz8Clh-sS-gDGSVVSadnTFlQ_mOutzwey4&__tn__=*NK-R


REALIZACJE

Wirtualne Targi Pracy projektu 
PIKAP to doskonała okazja do 
zapoznania się z wieloma 
ofertami pracy dla studentów 
Politechniki Krakowskiej.

Dzięki wykorzystaniu Wirtualnej 
Platformy Biznesowej, 
uczestniczące w targach firmy 
miały możliwość bezpośredniego 
kontaktu z przyszłymi 
pracownikami, poznając ich 
kwalifikacje, wiedzę i osobowość.

PROJEKT PIKAP

#WIRTUALNE TARGI PRACY



ZESTAWIENIE KOSZTÓW

o Każde nowe wydarzenie 

10.000,00 PLN PLN

o Każde powtarzane wydarzenie (ponownie 
te same targi nawet w ramach tej samej 
instancji)

8.000,00 PLN 

o Koszt każdego wystawcy zależnie od 
zakresu prac, rodzaju stoisk oraz dalszych 
ustaleń

od 400,00 PLN  do 1200,00 PLN

PODANE CENY NETTO

o Model 365 days a year – miesięczna 
obsługa bazy (nie jest to koszt stawiania 
oddzielnych targów na tej samej instancji) 

3.000,00 PLN/miesiąc

o Zarządzanie projektem/kierownik 
wydarzeń hybrydowych

5.000,00 PLN/wydarzenie 



11 ZESTAWIENIE KOSZTÓW – pakietowanie przykłady
PODANE CENY NETTO



DZIĘKUJEMY 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Edyta Grabowska

Business Development & Marketing Director 
edyta.grabowska@berm.eu |  +48 790 260 015

Żaneta Berus

Promotions Director
zaneta.berus@berm.eu | +48 608 669 710

BERM Sp. z o.o. Sp. k.  

ul. Wiśniowa 40B/17 02-520 Warszawa
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