Centre de Convencions
Internacional de Barcelona

CCIB ePlatform

La primera plataforma virtual especialment dissenyada per a associacions professionals i esdeveniments científics

CCIB ePlatform
L’eina que permet la gestió
i execució virtual de qualsevol tipus d’esdeveniment.
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REGISTRE VIRTUAL
Els participants poden accedir de manera fàcil i ràpida al sistema de registre
mitjançant el seu compte a les xarxes socials (LinkedIn, Twitter o Facebook), el
seu compte Google o el sistema de registre propi de la mateixa plataforma.

El nostre sistema de registre virtual permet als visitants crear el seu propi
perfil social tot introduint els seus interessos professionals i els seus millors
contactes o mentors. També poden seguir diferents campanyes.
En grans esdeveniments virtuals, els participants poden accedir a l’agenda de
l’esdeveniment customitzada a la seva mida en funció de les preferències i
interessos introduïts al perfil.

LOG IN

ACREDITACIÓ VIRTUAL

EL MEU PERFIL

NIVELL D’INTERACCIÓ

2

RECEPCIÓ VIRTUAL
I MOSTRADOR D’INFORMACIÓ
La Secretaria de l’esdeveniment sempre es troba permanentment disponible per a
tots els assistents i és capaç de donar resposta en temps real a qualsevol informació
que puguin necessitar.
Només cal iniciar una sessió de xat o una vídeotrucada unipersonal amb la
Secretaria que estarà disponible per a tots els participants durant una franja horària
determinada.
La Secretaria respondrà a totes les preguntes dels participants, els guiarà per tot
l’esdeveniment virtual, els ajudarà a posar-se en contacte amb els ponents o amb
qualsevol dels seus col·laboradors i els ajudarà a crear la seva pròpia agenda virtual.

RECEPCIÓ VIRTUAL

MOSTRADOR D’INFORMACIÓ SECRETARIA TÈCNICA - XAT

MOSTRADOR D’INFORMACIÓ SECRETARIA TÈCNICA – OPCIONS
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CARTERA VIRTUAL
De la mateixa manera que en un esdevniment presencial, tots els participants rebran una Cartera
Virtual (La Meva Cartera).
La Cartera, que es lliurarà durant el procés de registre, es pot utilitzar per guardar prospectes,
catàlegs o vídeos corporatius que ofereixen els diferents expositors, així com un certificat
d’assistència o qualsevol altre document que acostumen a facilitar els organitzadors.

CARTERA VIRTUAL
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ÀREA CIENTÍFICA
L’àrea científica inclou una plataforma que ofereix als
participants un ventall de programes personalitzats segons
les seves aptituds. Més enllà d’un servei avançat de difusió
i informació, la plataforma científica explota noves vies
per transformar la informació en coneixement i ajudar els
participants a optimitzar al màxim el temps que dediquen
a l’esdeveniment virtual.
Els participants disposen d’una graella científica interactiva
que els permet accedir a les presentacions, a més de:
• Visualitzar una sessió en temps real i les diferents
opcions en un menú desplegable.
• Visualitzar sessions que s’han acabat en qualsevol
moment.
• Accedir a àrees específiques i sessions, vídeos, taules
rodones i presentacions pregravades tant associatives
com patrocinades.
Possibilitats d’emetre Streamings en Directe:
• Amb participants que assisteixen a l’esdeveniment de
manera presencial (per a esdeveniments híbrids fora o
dins les instal·lacions).
• Des d’oficines o habitatges particulars.
• Des d’un estudi tècnic.

• En directe des d’un sol auditori o diferents sales que
funcionen simultàniament.
INTERACCIÓ
Durant les sessions plenàries es pot establir una interacció
completa entre ponent i públic mitjançant el moderador
que gestiona les preguntes enviades als participants a
través del xat.
Les sessions paral·leles o Workshops (limitades idealment
a 30 participants) permeten una completa interacció entre
el ponent i el públic, ja que el moderador pot assignar
emissions en streaming de vídeo i àudio als assistents per
tal d’incentivar discussions en temps real.
VOTACIÓ
La plataforma proporciona un sistema de votació en temps
real amb resultats en directe. També es poden seleccionar
els perfils dels participants que poden participar en la
votació. La plataforma facilita un sistema d’encriptació per
a les votacions que s’han de restringir a un entorn segur
(com per exemple en Assemblees Generals) o d’altres
votacions per a les quals calgui garantir que cada delegat
només emetrà un sol vot.

PROGRAMA CIENTÍFIC - SALES PARAL·LELES

ÀREA CIENTÍFICA
L’àrea científica constitueix una mena de capsa
de serveis del màxim nivell que ofereix diversos
canals i opcions amb un horari predefinit (com
per exemple el programa) que els assistents es
poden descarregar. Poden accedir directament a
un punt concret de la presentació tot seleccionant
el minut i els segons.
Els assistents poden avaluar els ponents i les
seves presentacions, recomanar una ponència
als seus companys i enviar preguntes a través del
Xat de Preguntes i Respostes (Q&A) o al xat de les
sessions.
També es poden crear les seves pròpies biblioteques
on poden visualitzar les gravacions quan vulguin,

marcar seccions o afegir comentaris privats dels
continguts de cada arxiu, compartir-los amb
col·legues o exportar-los a un format imprimible.
PRESENTACIÓ GRAVACIÓ DE VÍDEO
La plataforma incorpora un software propi que
permet als ponents gravar prèviament les seves
presentacions amb la seva webcam. El software
també permet utilitzar un sistema de compte
enrere per a les seves presentacions. Cop
finalitzada i revisa, la presentació es pot pujar a
la plataforma.
La Secretaria Científica té accés a totes les
presentacions i és responsable de publicar-les
en el programa.

AUDITORI - EXEMPLE

E-POSTERS/PRESENTACIONS ORALS/ CASOS – DETALL PATROCINADOR

EXEMPLE PRE-GRAVACIÓ

5

SALA D’EXPOSICIÓ
La sala d’exposició és una part essencial de qualsevol
congrés.

Els assistents que visiten un stand són rebuts pels
representants de l’Empresa.

Els organitzadors sovint necessiten patrocinadors
que contribueixin al finançament de l’esdeveniment.
Les diferents empreses són favorables a participar si
anticipen un retorn positiu de la seva inversió.

Els expositors poden escollir entre dues opcions
d’interacció: la categoria d’interacció proactiva que
els permet determinar el perfil (1) de cada participant
que visita el seu estand en temps real i fer-los arribar
una invitació per intervenir en el xat i la categoria
d’interacció reactiva on els visitants rebran un
enllaç sobre el qual han de clicar per tal d’obtenir la
informació sobre un producte determinat.

CCIB ePlatform reuneix els interessos d’ambdues
parts i crea una àrea d’exposició on els expositors
poden mostrar els seus productes, interactuar amb
els visitants i organitzar reunions unipersonals, així
com obtenir resultats estadístics dels intercanvis
professionals que tenen lloc al seu estand amb
l’objectiu d’utilitzar-los per tal d’ampliar la seva
interacció amb els visitants i optimitzar la venda al
màxim.
CCIB ePlatform ofereix als seus expositors un ampli
ventall d’opcions per al seu estand amb diferents
superfícies i alternatives en funció del seu grau
d’esponsorització (platí, or, bronze etc.)

(1)

Els perfils dels assistents inclouen dades professionals que

han autoritzat a fer públiques durant el procés de registre
(nom, cognom, empresa o entitat per a la qual treballen,
categoria professional, ciutat, país i descripció del seu lloc de
treball).

En funció del tipus de categoria seleccionat (activa
o proactiva), els patrocinadors poden promoure
reunions via xat o videotrucades mitjançant les quals
poden interactuar personalment amb cada visitant
interessat en els seus productes i oferir-los tota la
informació sobre els seus productes i serveis.

ESTANDS - OPCIONS

ESTANDS - EXEMPLES

SALA D’EXPOSICIÓ
Un cop el visitant ha accedit a un Estand, apareix a la pantalla un menú de servei que pot descarregar
directament a la seva Cartera virtual. El menú inclou:
• Prospectes en format PDF
• Vídeos
Els continguts es poden guardar directament a la cartera virtual (La Meva Cartera) en el moment en què
el visitant accedeix al estand.
La plataforma també ofereix als patrocinadors la possibilitat d’establir un calendari de reunions B2B
que poden tenir lloc en qualsevol moment dins les Hospitality Suites.

ESTAND – DETALL PROSPECTES

PROSPECTE

PROSPECTE

PROSPECTE

PROSPECTE

PROSPECTE 1

ESTAND- DETALL VÍDEOS

VÍDEO

VÍDEO 1

VÍDEO

VÍDEO
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NETWORKING LOUNGE
Aquesta opció permet als participants accedir a diferents espais sense identificar-se o fer-se visibles
per a altres assistentes que es troben visitant el mateix espai virtual en aquell moment. Si se
selecciona aquesta opció, els participants poden decidir quin NIVELL D’INTERACCIÓ volen tenir amb
altres participants en l’esdeveniment virtual.
A més de les funcions d’interacció social preconfigurades per defecte, cada esdeveniment virtual inclou
una Networking Lounge on els visitants es poden fer visibles i interactuar amb altres participants.
La nostra plataforma també inclou funcions de recerca i suggeriments per tal de facilitar als assistents
la cerca dels seus contactes.

NETWORKING LOUNGE – DETALL

NETWORKING LOUNGE – XARXES SOCIALS

NETWORKING LOUNGE – COINCIDÈNCIES
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ESTADÍSTIQUES
La plataforma CCIB ePlatform està subjecta a la legislació
Europea de Protecció de Dades.
Els informes post esdeveniment i els resultats
estadístics esdevenen indispensables tant des del
punt de vista científic com comercial.
Des del punt de vista científic, aquests resultats
permeten:
- Avaluar l’interès mostrat pels assistents en diferents
àrees de l’esdeveniment.
- Quantifica l’assistència a sessions científiques.
- Determinar el nivell de networking assolit.
- Valorar la satisfacció del participant a través del
formulari d’enquesta de satisfacció.

Les estadístiques generades per la plataforma
ofereixen informació sobre els interessos dels
participants que els organitzadors poden utilitzar
per adaptar i millorar la dinàmica i el format de
l’esdeveniment. D’aquesta manera els patrocinadors
poden assegurar-se que en futures ocasions assoliran
un retorn més gran de la seva inversió a través dels
contactes generats al seu estand i/o de les activitats
dutes a terme durant l’esdeveniment.

N R B

Des del punt de vista comercial, permet als expositors
maximitzar les seves oportunitats de negoci en temps
real a través de l’anàlisi de perfils dels assistents que
visiten el seu estand.

S

U B

N U B
Q R B

P

R B
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EQUIP DE SUPORT
El CCIB ofereix als ponents un complet equip
de suport que assegura l’èxit de cada emissió.
PRE-ESDEVENIMENT
• Suport als organitzadors.
• Àrea de registre dissenyada a mida per a cada
esdeveniment.
• Disseny de la Pàgina de Benvinguda corporativa
(landing page) creada especialment per a cada
esdeveniment.
DURANT L’ESDEVENIMENT
• Suport als organitzadors.
• Desenvolupament en temps real i monitoratge
de les opcions escollides per cada patrocinador.
• Coordinació i gestió de webinars.
• Gestió Votacions.
• Adaptació del xat i de les eines virtuals de
reunió a les necessitats específiques de cada
esdeveniment.

POST ESDEVENIMENT
• S’emeten informes automatitzats per als
organitzadors i patrocinadors segmentats en els
següents àmbits: assistència general, assistència
a sessions específiques, sessions de pòsters i
presentacions orals, àrees més visitades, nombre
de sessions de xat de networking completades,
temps de connexió, corbes de flux amb les franges
horàries amb més assistència, etc.
• Sessió de debriefing amb l’Organitzador.

www.ccib.es / ccib@ccib.es / @CCIB_Forum

/ Plaça de Willy Brandt, 11-14, 08019, Barcelona

