דף עובדות :סיכום תכונות

הפוך כל וובינר לחוויה מיטבית.
בין אם אתה מארח וובינרים למטרות שיווק ,הדרכה או פגישות פנימיות של החברה,
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יקל עליך ויעניק לך את הביטחון הדרוש לאירוח וובינר מיטבי בכל פעם ופעם.

תכנון בקלות
התכנון והתזמון של הוובינר קלים ופשוטים.
בחר תאריך אירוע ו GoToWebinar-ידריך
אותך לאורך התהליך.
• ניהול אירועים :הצג את כל הוובינרים
הקרובים והתאם הגדרות בקלות.
• תזמון גמיש :הגדר אירוע חי חד פעמי,
סדרת אירועים או חוויה לפי דרישה.
• תבניות וובינרים :חסוך זמן על ידי
שימוש בהגדרות מתוך וובינרים קודמים
עבור אירועים חדשים.
קדם ומשוך קהל לאירוע
קדם את הוובינר שלך בעזרת ההזמנות
ללקוחות ,דף ההרשמה ותזכורות
אוטומטיות בדואר האלקטרוני.
• מיתוג :הוסף לוגו ותמונות לחומרי הוובינר
שלך.
• רישום לקוחות :לכוד את מידע ההרשמה
הרצוי לך.
• דף  :Channelזוהי ספריית הוובינרים
הממותגת שלך.
רתק את הקהל שלך
החזר את ההנאה לוובינרים! התכונות
האינטראקטיביות מאפשרות לך להבטיח
שהמשתתפים יישארו מרותקים.
• סקרים ושאלות ותשובות :השתמש
בסקרים ואפשר למשתתפים לשאול
שאלות לאורך הוובינר.
• שיתוף וידאו :הכנס חיים לכל מצגת
באמצעות סרטון שיוצג בצורה חלקה
לאורך האירוע.
• חומרי הדרכה :ספק חומרים רלוונטיים
שניתנים להורדה במהלך הוובינר.
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• מצלמת אינטרנט :שתף את מצלמת
האינטרנט שלך כדי ליצור חיבור אישי.
המרת רישומים
הפק את המרב מן הוובינרים שלך .תעד את
הוובינרים ועשה בהם שימוש חוזר וכן השתמש
בחבילת השילובים שלנו כדי לאפשר לקהל
שלך להתקדם לשלב הבא.
• הקלטה אוטומטית :הקלט את הוובינרים
שלך באופן אוטומטי כדי שתוכל להפיק
מהם לקחים לאחר האירוע החי.
• אירועים מוקלטים מראש :צור וובינרים
אינטראקטיביים לפי דרישה ,אשר מרגישים
ממש כמו אירוע חי.
• שילובים :שלב עם מערכת ה CRM-שלך,
מערכת מיכון השיווק או מערכות אחרות
ונהל הכול ממקום אחד.
ניתוח התוצאות
הפד דוחות לגבי משתתפים ,מידת העניין שגילו
וכיצד ניתן היה לרתק אותם.
• דוחות נוכחות :דוחות מקיפים שמאפשרים
לך לדעת מי השתתף.
• ניתוח האירוע :קבל סקירה כללית של ביצועי
הוובינר לפי מדדי מפתח.
• מעקב מקורות :גלה אילו ערוצים מקדמים
הרשמה.
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דף עובדות

כעת תוכל להציג בביטחון ובשקט נפשי
וובינרים יכולים להיות מפחידים ,אבל
 GoToWebinarמספק לך שקט נפשי לצד
טכנולוגיה אודיו-ויזואלית מהימנה.
•  2.7מיליון וובינרים מתארחים מדי שנה
עם GoToWebinar
• יותר מ 50,000-לקוחות סומכים על
 GoToWebinarומאמינים שיעצים את
האירועים המקוונים שלהם.
• היישום שלנו למכשירים ניידים מקל על
המשתתפים להצטרף דרך כל מכשיר רצוי.
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שירות שמע ללא תשלום
הוסף שירות שמע משולב ללא תשלום ,באמצעות
חבילות חינמיות נוכחות של ( OpenVoiceמצריך
רכישה נוספת).

נסה את המוצר ללא תשלום!
בקר בכתובת  gotowebinar.comאו התקשר
. 1 888 646 0014
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