
منصة 
مجموعة املختص-

 إكزيكون الدولية

 إلدارة الفعاليات 

االفرتاضية والهجينة

حتى نلحق بأحدث املستجدات التكنولوجية واالجتامعية 
واالقتصادية، فإننا نوفر اآلن للجهات املنظمة للفعاليات 

واملشاركني واملتحدثني، والرعاة، والعارضني تجربة فريدة تعيد 
إنتاج الفعاليات املبارشة من جميع جوانبها بشكل افرتايض.
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سيتمكن املشاركون، وهم جالسون يف أماكنهم أو خلف مكاتبهم عمل ما ييل: 

حضور معارض افرتاضية تتيح إمكانية االلتقاء حضور جلسات حية افرتاضية 
بعمالء محتملني جدد، وإجراء محادثات فيديو 

مع العارضني، واالطالع عىل عروضهم وتحميل 
كتيباتهم

تدوين مالحظات الحضور الخاصة

التفاعل مع املُقدِّمني من خالل بعض امليزات 
اإللكرتونية، مثل: التصويت الحي املبارش، 

واستطالعات الرأي، واألسئلة واألجوبة الحية 

املبارشة ومنصة املناقشات

عقد اجتامعاٍت افرتاضيٍة مع املشاركني، 
واملتحّدثني، والرعاة عرب قاعات االجتامعات 
االفرتاضية  )Meeting Hub(وغرف التواصل 

االفرتايض الخاصة بنا. 

 من املمكن إستخدامه للفعاليات االفرتاضية الدعم الحي املبارش

)Hybrid events( أو الهجينة

أدوات التلعيب

التي تزيد من  تفاعل الحضور
أثناء الفعالية

االنضامم إىل 
الجلسات املتوازية بسهولة

إعالنات الرعاية

 تجربة املشارك 
يف فعاليتنا االفرتاضية
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منصة الفعاليات االفرتاضية الخاصة بنا لديها وسيلة البث املبارش واالستوديو الخاصة بها وتم دمجها أيضاً  مع العديد من 
منصات االجتامعات والبث املبارش التي توفر لنا فرص عقد جلسات حيه أو مسجلة مسبقاً.

دمج املنصات  
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أدوات  تنظيم الفعالية

دعم فني متخصصإضافة التصاميم الخاصة بالحدثاإلعالنات الحية

لضامن تنظيم حدث افرتايض سلس،
توفر منصتنا للمنظمني
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تحليالت حية لجميع أنشطة الفعاليةأدوات التواصل مع الحضور واملتحدثنيأدوات إدارة الفعالية

أدوات بناء الحدث االفرتايض



الفعاليات 
الهجينة

الفعالية الهجينة هي عبارة عن تكامل للتكنولوجيا والتي تجمع بني عنارص الفعالية الحية املبارشة والفعالية االفرتاضية لتلبية احتياجات 
املشاركني واملتحدثني والعارضني سواء كانت مشاركتهم واقعية أو افرتاضية.

لقد أثبتت أنها حل فعال من حيث التكلفة ومطلوبة بشكل كبري يف الوقت الراهن حيث متّكن حضور املشاركني واملتحدثني من جميع أنحاء 
العامل للفعالية جنبا إىل جنب مع الحضور الفعيل يف املوقع.

ميكن ملنصة الفعاليات االفرتاضية الخاصة بنا أن تستوعب بسهولة احتياجات الفعاليات الهجينة من خالل:

البث املبارش بني موقع الفعالية 

واملتحدثني االفرتاضيني من خالل 
االستوديو االفرتايض

إعادة إنتاج جميع التصاميم واإلعالنات 

بشكل افرتايض من خالل خيارات اإلعالن 

االفرتايض ومعرض امللصقات وخيارات 
عرض املضيف لإلعالنات التي تظهر منبثقة 

عىل فرتات أثناء الفعالية

تفاعل سلس للغاية بني الجمهور 

الفعيل واالفرتايض عرب الجلسات 
الحية واملناقشات واألسئلة واألجوبة 

واستطالعات الرأي وغرف التواصل

ميكن للعارضني مقابلة الحضور فعليًا 
وافرتاضيًا من خالل املنصة
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إدارة املرشوع

تنسيق الربنامج واملتحدثني 

الحملة التسويقية واإلعالنية

لوجستيات التسجيل والدفع املسبق

نشاطات ما بعد الحدث

الرياض

الهاتف: 2332 460 11 966+
ص.ب 11672 ، الرياض 88819

اململكة العربية السعودية

بريوت

الهاتف: 2332 460 11 966+
ص.ب 14/5765 ، بريوت 2070 1105

لبنان 

ميكننا أيضاً عمل العديد من الخدمات يف إدارة الفعالية االفرتاضية مثل:

 خدماتنا األخرى 
يف مجال إدارة الفعاليات

تواصل معنا

هوية الحدث والتصاميم 

وأدوات التسويق

للحصول عىل عرض مفصل للميزات وعرض توضيحي 

مبارش ، يرجى االتصال بنا عىل ما ييل:

info@exicon-specialist.com - www.exicon-specialist.com

• فاكس: 2316 460 11 966+ 

• فاكس: 2316 460 11 966+ 

يسعدنا أن نبدأ خوض هذه الرحلة االفرتاضية / الهجينة الرائدة مًعا!
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