
Guide for besøkende av Expobo
Start med å logge inn på expobo.com

Vi anbefaler Chrome, Firefox eller Edge
for optimal brukeropplevelse.



Opprett ny bruker

Min profil

Endre 
profilinstillinger

Ved å opprette en bruker hos 
Expobo får du tilgang til å delta på 
digitale messer og arrangementer 
over hele verden.  
 
Ingen transportkostnader eller 
overfylte arrangementer. Finn 
produkter 24/7 som passer dine 
behov. Kommuniser med utstillerne 
online.

Under Min profil kan du se en 
oversikt over opplysningene om deg, 
kommende aktiviteter, utstillere, dine 
kontakter og mye mer.

I menyen oppe til høyre finner du 
instillinger. 
 
Her kan du endre passord, epost og 
andre konto-opplysninger tilknyttet 
din profil.



Match & Map

Visittkort

Profilstyrke

«Match & Map» lar deg velge hvilken 
bransje du ønsker som målgruppe 
og i hvilke(t) land slik at det kun er 
relevante resultater som vises for 
deg.

Visittkort er en rask og enkel måte 
aktuelle bedrifter kan ta kontakt med 
deg etter at du har besøkt dem på 
deres stand eller de har besøkt din 
profil.

Profilstyrken din indikerer hvor 
synlig og sterk din profil er i møte 
med bedrifter og andre besøkende. 
Å ha en sterk profil kan være 
essensielt i nettverksbyggingen.

Klikk på skiftenøkkelen oppe til 
høyre for å se hvilke opplysninger 
som vil styrke profilen din.



Messer

Utstillere

Under «Messer» kan du se 
en oversikt over pågående og 
kommende messer.

På messedagen kan du starte chat- 
og videosamtaler med utstillere du 
ønsker en prat med. 

Utstillers stand
Inne på selve standen kan du gjøre 
flere aktiviteter for å bli bedre kjent 
med utstiller som for eksempel se 
video og bilder fra utstiller, starte 
en dialog, sjekke ledige stillinger og 
mye mer.



Chat- og 
videosamtaler

Mange muligheter 
for kontakt

På messedagen kan du starte chat- 
og videosamtaler med utstillere du 
ønsker en prat med. 

Inne på standen har du flere 
muligheter for å ta kontakt eller 
legge igjen din kontaktinformasjon til 
utstiller.

Vi gjør stadig endringer på plattformen,  
dette for at vi til enhver tid skal kunne tilby dere den beste løsningen. 

Løsningen er miljøvennlig, tidsbesparende, kostnadsbesparende og fleksibel.


