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Në 2020 e më tej, të gjitha llojet e 
eventeve, duke përfshirë shfaqjet 
tregtare do të bëhen digjitale.
Kjo do të thotë që nëse qëllimi jot 
është të lësh gjurmë  tek klientët 
dhe të influencosh njerëzit, 
atëherë është koha të bëhesh (në 
mënyrë digjitale) real  kur vjen 
puna tek stendat, prezantimet, 
takimet ose argëtimiet.

Hyrje
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2020: 
Eventi Virtual 
Viti Zero

Duke filluar nga lançimi i CEO-s të raportit vjetor 
të kompanisë, deri tek klasa e Zumbë-s, gjithçka 
këtë vit ka shkuar nga ballë për ballë në të qënurit 
online. Në vetëm pak muaj, ka ndodhur revolucioni 
i sesi eventet po ekzekutoheshin. Zoom u kthye 
në një sensacion interneti brenda natës, me mbi 
62 milionë shkarkime vetëm ne muajin Mars; 
Facebook-u dhe Global Citizen bashkëpunuan për 
të nxjerrë #TogetherAtHome; gjithashtu Fortnite nisi 
të integronte perfomancat virtuale in-game duke 
bashkëpunuar me artistë si Travis Scott. 

Në një hapësirë B2B, shfaqjet tregtare kanë qenë 
gjithmonë baza për lançimin e produkteve të 
reja, marrëveshjeve të bizneseve me 8 shifra, dhe 
padiskutim, për dhuratat falas të stendave dhe 
për të zgjeruar rrjetet. Firmat. si të mëdhaja si të 
vogla, investojnë miliona dollarë në buxhetin e tyre 
të përgjithshëm të marketingut për të qenë pjesë 
e këtyre eventeve, të kenë prezencë, në mënyrë 
që ta bëjnë kompaninë e tyre të shkëlqejë  mbi 
konkurrentët. Por ardhja e Covid-19 ka fshirë papritur 
normat e biznesit dhe ka shpallur një Vit Zero të 
ri-zbulimit të komuniteteve globale, biznesit të 
industrisë dhe shfaqjeve tregtare.

01 2020: Eventi Virtual Viti Zero
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Në vetëm gjashtë javë, Ishujt Faroe mirëpritën më shumë 
se 700,000 “turistë virtualë” nëpërmjet videove të 
transmetuara drejtpërdjetë, duke demonstruar një treg të ri 
per udhëtimin virtual

Minecraft: Një kryemësues përdori lojën për të krijuar një 
tur virtuar të shkollës për fëmijët të cilët hidheshin në 
klasën e shtatë

Lanvin, një nga shtëpite më të vjetra të modës, ka 
riorganizuar vetveten në Paris Fashion Week, duke 
bashkëpunuar me platformën VR Kineze, iQiyi
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Fillimisht e pamë goditjen me Mobile World 
Congress Barcelona në Shkurt, kur GSMA vendosi të 
kancelojë eventin me mbi 100,000 persona, pasi arriti 
në konkluzionin që nuk ishte e mundur të garantonte 
një mjedis të sigurt dhe të parandalonte infektime 
të mëtejshme. Në mënyrë të shpejtë, shumë të tjerë  
kanceluan gjithashtu. Një sondazh nga Professional 
Convetion Management Association (PCMA) tregoi 
se 87 përqind e të anketuarve kanceluan shfaqjet 
e tyre. Ne e dimë që evitimi i grumbullimeve të 
mëdha do të jetë i domosdoshëm tej 2020-ës, dhe 
tashmë po shohim më shumë shfaqje të tregtisë tek 
zhvendosen nga evente fizike në digjitale. Consumer 
Electronics Show, shfaqja më e madhe vjetore e 
tregtisë teknologjike konsumatore në botë, shpalli në 
Gusht se do siguroi një ekperjencë totalisht digjitale 
për pjesëmarrësit në 2021.

01 2020: Eventi Virtual Viti Zero

(Source: PCMA Convene - Covid-19 Survey)

anketues 
kanë  anuluar 
shfaqjet e tyre.
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Gjatë proçesit u futëm në një epokë për shfaqjet 
virtuale të tregtisë, dhe mos mendoni që ky fenomen 
ndodh vetëm për industrinë e teknologjisë. Unified 
Wine & Grape Symposium, shfaqja e tregtisë më 
e madhe në sektorin e verës në Amerikën e Veriut, 
është zhvendosur në botën virtuale; Alibaba ka 
lançuar njëzet shfaqje tregtie virtuale për sektorin 
B2B duke filluar nga mallrat e transportueshme der 
tek shëndetësia shtëpiake; gjithashtu shfaqja tregtare 
më e madhe e Kinës, China Import dhe Export Fair, 
ose Canton Fair, ështe tashmë virtuale.
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Pra, si do të vazhdojnë brand-et të drejtojnë 
biznesin në një botë tregtie digjitale? Shfaqjet e 
drejtpërdrejta digjitale lindin ose vdesin në konceptin 
e eksperjencës për çdo pjesëmarrës, impakti i 
stendave dhe ekspozimit të markës për të përcjellë 
faktorin “WOW”. Pra pyetja qëndron - si ta përcjellim 
këtë në botën digjitale? 

Domosdoshmërisht brand-et duhet të zhvendosen 
në një strategji primarisht digjitale për industrinë 
e eventeve e cila do të shtrojë sfida, veçanërisht 
për brand-et B2B. Rory Sutherland nga Ogilvy 
Consulting ndau mendimet e tij mbi temën në 
një post në LinkedIn me titullin Ekuacioni i Ri: B2B 
minus F2F (face-to-face). Ashtu si ai vë në dukje; 
“ Shumica e komunikimeve B2B kanë ngecur në një 
epokë analoge të komunikimit ballë për ballë. 
Komunikimi duhet të vazhdojë dhe të zhvillohet pa 
kontekstin F2F. Për brand-in ose eventet kulturore, 
situata do të konsistojë se kush bëhet më kreativ, më 
interaktiv, dhe më gjithëpërfshirës.

01 2020: Eventi Virtual Viti Zero
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“ 

Shumica e komunikimeve B2B 
kanë ngecur ne epokën analoge të 
komunikimit ballë për ballë. 

RORY SUTHERLAND
Ogilvy Consulting

"
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NDRYSHIMI I SJELLJES
PO DREJTON NORMAT E REJA
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Ndryshimi
i Sjelljes po 
ndryshon 
Normat e Reja

Kërkimi që po bëhet nga University i Southern 
California tregon se 57 përqind e të anketuarve 
thonë se do të vazhdojnë të shmangin evente me 
grumbullime të mëdha. Studimi i PCMA zbulon se 
44 përqind e të anketuarve hezitojnë të udhëtojnë 
vitin e ardhshëm. Sjellja e njerëzve ka ndryshuar edhe 
ka një ngurrim të jashtëzakonshëm për të udhëtuar 
ose për të marrë pjesë në shfaqje tragtare ose 
çfarëdolloj eventi. 

Ndryshimi i mënyrës së të sjellurit shkon 
përtej individëve për të ndikuar në mënyrën e 
vendimmarrjes së bizneseve. Kompanitë po 
angazhohen me çështjet komplekse e të përballurit 
me vitin fiskal pasardhës, dhe çdo kompani po ri-
evaluon buxhetet e tyre të marketingut dhe eventeve 
duke përfshirë investimin në pjesëmarrje eventesh. 
Shifrat nga studimi më i fundit i PCMA tregojnë 
se kompanitë konsiderojnë prerjen e  buxhetit të 
eventeve nga 20 deri në 50 përqind- për shumë ky 
është një vendim tashmë i marrë. 

Ne e dimë se brand-et harxhojnë një pjesë të mirë 
të buxheteve të eventeve për kontent, staf për t’u 
marrë me pyetjet rreth biznesit dhe komunikimeve, 
si edhe prezencën në shfaqjet tregtare. Teksa 
zhvendosja e eventeve vazhdon të ndryshojë, ne e 
dimë se një pjesë e madhe e atij buxheti do të duhet 
të copëtohet, dhe brand-et duhet të jenë të zgjuara 
që shpërndarja e buxhetit të shkojë për të krijuar 
hapësira të reja digjitale dhe virtuale.

02 Ndryshimi i Sjelljes po Drejton Normat e Reja
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e të anketuarve thonë 
se do të vazhdojnë të 
shmangin eventet me 
grumbullime të mëdha.

e njerëzve do të hezitojnë 
të udhëtojnë.
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Teksa brand-et përforcojnë aftësitë e tyre 
teknologjike për të bërë komponentët e evenit më 
digjital, ata po përballen me presionin për t’u bërë më 
të diturit teknologjikisht në mënyrën më të shpejtë. 
Kemi parë një ndryshim në sjellje midis brand-eve, ku 
bashkëpunojnë me burime të jashtme për të dhënë 
eksperjenca të reja dhe të targetojnë audienca të reja 
që të përfshihen. Përshembull, Fortnite, i cili është i 
mundësuar nga Epic, bashkëpunoi me Travis Scott 
për të bërë një performancë muzikore in-game, 
duke tërhequr mbi 10 milionë njerëz. Tomorrowland, 
që është një nga festivalet muzikore botërore më 
me famë, po cakton një standard të ri për eventet 
digjitale. Ata kanë bashkëpunuar me stYpe për të 
sjellë 4K kamera dhe 38 kamera virtuale për të 
krijuar një botë virtuale për më shumë se 280,000 
pjesëmarrës virtual. 

Madje, kompanitë po fillojnë të bashkëpunojnë me 
krijues eventesh virtual, si Intrado, të cilët kanë parë 
një rritje në bashkëpunime për shkak të aftësisë 
së tyre për të krijuar evente gjithëpërfshirëse 
virtuale. Të zgjedhësh palën e duhur me të cilën do 
bashkëpunosh do të jetë kyçi për ta bërë brand-
in tënd të dallojë nga pjesa tjetër për sa i përket 
eventeve.

experience in a virtual encounter. There are four things to consider in 

02 Ndryshimi i Sjelljes po Drejton Normat e Reja
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02 Ndryshimi i Sjelljes po Drejton Normat e Reja

01 02

Teksa eventet janë ende esenciale, kompanitë janë të forcuara të trajtojnë 
sfidën e të rikrijuarit intensitetin dhe freskinë e eksperjencës fizike në një qasje 
virtuale. Ka katër gjëra për të konsideruar për ta bërë brand-in e rëndësishëm 
nëpër evente për të ardhmen e parashikuar:

EVOLUCIONI DHE 

ADAPTIMI I KONTENTIT 

TËND PËR HAPËSIRËN 

DIGJITALE DHE SOCIALE

PËRDORIMI I SOCIAL 

FEATURES PËR TË

RIKRIJUAR SJELLET 

OFFLINE

Konent Video dhe TV
Infografik

Artikull

Njoftim për Shtyp

Fjalim

Intervistë

Tryeza e rrubmbullakët

Mbledhje

Adapto kontentin për  
secilin kanal të ndryshëm, 
platformat dhe audiencat.

PROVA SOCIALE 

AVOKIM SOCIAL

SOCIAL CASE/TEMATIKA

BASHKËBISEDIME
 SOCIALE

t’i bësh komentet të dukshme 
për pjesëmarrësit e tjerë, 
klientët aktual ose potencial.

ta bësh të lehtë për njerëzit të 
ndajnë ekperjencën e tyre me 
të tjerët

të prekësh kauza ose tema të 
nxehta për përshtatje më të 
mirë.

të krijosh hapësira për njerëzit 
në mënyrë që të flasin për 
eksperjencat dhe preferencat 
e tyre, si edhe të bëjnë pyetje.
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03 04
PËRDORIMI I SOCIAL 

FEATURES PËR TË

RIKRIJUAR SJELLET 

OFFLINE

RI-IMAGJINIMI I 

INICIATIVAVE TË  PR 

PER NJË  STRATEGJI 

ONLINE/SOCIAL

INOVACION NËPË RMJET 

ALOKIMIT TË  BUXHETIT 

TË  EVENTIT PËR 

TEKNOLOGJI MARCOM

Nga avokimi i punonjësit tuaj 
ose nga programi i influecer 
deri tek marrëdhënia me 
median, dukshmëria e 
CEO-s dhe C-suite ose 
lidershipi i mendimit.

Investim në platforma të 
eventit, AR, dhe VR. Përforco 
CRM dhe sistemin analitik.

Përcakto sesi mund të 
përdoret në kontekstin e 
eventit.



PRINCIPE TË PËRBASHKËTA;
PRITSHMËRITË E REJA
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Principe të 
Përbashkëta;
Pritshmëritë 
e Reja

Në Qershor, duhet të drejtonim festivalin e Ogilvy-t 
të shkencave të sjelljes, NudgeStock, nga ballë për 
ballë në virtualisht. Ne e dinim se nëse njerëzit nuk 
po paguajnë për një biletë, ka më pak probabilitet 
që ata ta ndjekin eventin - Eventbrite përllogarit 
rreth 50 përqind të regjistrimeve falas rezultojnë 
në mospjesëmarrje. Kështu që ne inkorporuam 
një skemë donacioni për t’i joshur dhe tërhequr 
gjersa e mbanim eventin në fillim të axhendës së 
tyre.  Ne krijuam “tenda anësore” të fokusuara mbi 
aspekte specifike mbi shkencat e sjelljes, e cila 
siguroi lidhje të forta si edhe “lead generation”. Fakti 
që eventi është një nga eventet më të mëdha në 
industri ndihmoi gjithashtu, por dalja online na dha 
mundësinë për ta bërë eventin global. Democratic 
National Convention ne Shtetet e Bashkuara, aplikoi 
principe të përafërta të të vënurit pritshmëri të reja, 
gjatë inkorporimit të shkencave të sjelljes në eventin 
e tyre virtual. Gjatë transmetimit drejtpërsëdrejtë, 
individët mund të bënin donacione lehtësisht për 
fushatën përgjatë folësve të ndryshëm të eventit.

Shumë aspekte të organizimit të eventit mbeten 
njësoj, si të jetë event fizik ose virtual. Planifimi, 
marketingu, dizajni dhe ekzekutimi mbeten kryesorë. 
Suksesi, në fund të fundit do të varet gjithmonë nëse 
ja ke dalë mbanë të tërheqësh dhe bashkëveprosh 
me audiencën tënde.

03 Principe të Përbashkëta; Pritshmëritë e Reja
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Me lëvizjen e CES 2021 në një eksperjencë 100 përqind 
digjitale, ka pritshmëri se VR do të dominojë prezantimet 
dhe eksperjencat e krijuara. Një takim i thjeshtë në Zoom 
nuk do të dallojë mbas eventeve të këtij viti, dhe ta kalosh 
konferencën tënde të shtypit në Zoom ka pak gjasa që të 
zgjoj emocionin dhe interesin e nevojshëm për të tërhequr 
vëmendjen e njerëzve. Fokusimi i komunikimeve rreth 
fjalimit të ekzekutivit mund të mos jetë mjaftueshëm për 
të tërhequr vëmendjen ose shikueshmërinë që prisni. 
Është koha të konsideroni sesi të krijoni kontent lidershipi 
ekzekutiv  dhe ta bësh të rëndësishëm nëpër rrjetet e 
zotëruara si edhe ato sociale. 

Nëse nuk je i gatshëm të investosh në realizimin e 
një gjëje ndryshe, atëhere egziston risku që përpjekjet e 
komunikimeve të brand-it tënd do të zhyten nga kontenti i 
konkurrentëve pavarësisht natyrës së eventit tënd, i madh 
ose i vogël.

03 Principe të Përbashkëta; Pritshmëritë e Reja
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SINERGJIA PERFEKTE
PËR SUKSESIN E EVENTEVE

04
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04 Sinergjia Perfekte për Suksesin e Eventeve

Eventet janë të ndërtuara mbi trekëndëshin e lashtë: 
veprime, të pranishmit,dhe pjesëmarrësit. Ne besojmë se 
çfarëdolloj strategjie eventi dixhital efektiv është i varur 
nga emigrimi i suksesshëm online i secilës nga këto tre 
pjesëve. 

Përpara se të trajtojmë secilin element sipas rradhës, 
së pari duhet menduar sesi mund të aplikohen këto më 
poshtë: 

1. Eksplorimi i i formave të reja të kontentit.
2. Identifikimi i mënyrave të reja për bashkëveprim  
 dhe bashkëbisedim.
3. Krijimi i eksperjencave unike dhe të paharrueshme.

Sinergjia 
Perfekte për 
Suksesin e 
Eventeve

Veprim

PjesëmarrësitTë pranishmit

SINERGJIA

PERFEKTE

PËR SUKSESIN 

E EVENTEVE

30



Veprime
FJALIME,

PREZANTIME

PREZANTIM PËR 
TENDER SHTIJESH

MBLEDHJE

FESTË,
PIJE, PRITJE

GIVAWAYS

PREZANTIM PËR 
TENDER SHTIJESH

INTERVISTA PERFORMANCË
NGA ARTISTA

VIZITA NË
 KIOSKA

DEMO TË 
PRODUKTIT/PROVA

(Nëpërmjet kontent 
lidershipi )

(Prezantim kontenti + 
Bahkëbisedim)

(Bashkëbisedime)
(Kontent

(Argëtim)

+ Bashkëbisedime

+ Eksperjenca)

(Kontent)

(Prezantim kontenti + 
Bahkëbisedim)

(Kontent + 
Bashkëbisedim)

(Kontent + 
Eksperjenca)

(Kontent +
 Bashkëbisedime)

(Eksperjencë)

Teksa shumica e eventeve bëhen 100 përqind digjitale, 
të konsiderosh sesi të drejtosh një eksperjencë virtuale, 
duke ruajtur nivelin e pjesëmarrjes dhe bashkëveprimit të 
pjesëmarrësve dhe aksionerëve do të bëhet e domosdosshme. 
Marketuesve do t'i duhet të bëhen kreativë në kërkimin e tyre 
për të riprodhuar eksperjencën në mënyra të reja, në platforma 
të reja, dhe në formate të panjohura.

31
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Të gjitha eventet e mëdha të 
industrisë do të jenë virtuale 
gjatë Korrikut të 2021. 
Të gjithë do ta kapin këtë 
opotunitet për të sjellë risi 
dhe për të eksperimentuar me 
formatet, nëpërmjet krijimit, 
menaxhimit  DHE dhe ndjekjes 
së "full funnel" nga eventet 
digjitale, të drejtuara nga 
analitikat. Shitësit me të cilët 
kam punuar kanë vendosur 
tashmë preçedentin për evente 
virtuale të mëdha e të suksesshme 
që kalojnë regjistrimin dhe  
bashkëveprimin e audiencës.

04 Sinergjia Perfekte për Suksesin e Eventeve

“  
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E vendosur thjeshtë, industria nuk 
do të kthehet kurrë në gjendjen e 
mëparshme. 

Në  majën e hinkës, shitësit e 
teknologjiesë B2B  mund të 
përfitojnë nga ekspertët dhe 
partnerët e tyre, duke i kombinuar 
ata me udhëheqësit e mendimit dhe 
influencerave të  fushave specifike 
ekspertize, si IoT ose AI. Eventet me 
porta virtuale mund të suportojnë  
"lead conversions" nga webinaret 
kyçe deri tek "gated broadcasts" për 
industrinë e eventeve.

  " 
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Si duket rrugëtimi i një pjesëmarrësi 
së eventit të industrise?

04 Sinergjia Perfekte për Suksesin e Eventeve

Shih reklamën 
e eventit dhe
regjistrohu

Merr info të
përgjithshme 
mbi eventin

Marrja e 
informacionit 
dhe axhendës 
së eventit

Krijo një
karakter 
avatar

- Shiko site-in e eventit virtual
- Vizito kabinat ekspozuese të 
ndryshme dhe shih demo-n e 
produktit, shkarko dukumentat
- Bashkoju vidjo konferencës me 
stafin
- Lidhu me ekspozuesin në
rrjetet sociale

- Shiko programimin Live
dhe merr pjesë gjatë  
prezantimit
të 1 keynote dhe 1 side- tent.
- Bashkëvepro më  
prezantuesin duke marrë 
pjesë në sondazhe dhe duke 
paraqitur pyetje

PËRPARA EVENTIT

GJATË EVENTIT
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Merr një vidjo
përmbledhëse 
nga organizatori

Ri-tagetimi 
në Facebook 
për një 
ekspozitor 
eventi privat

Merr një email
për të programuar 
një telefonatë
me ekspozitor 
tjetër

- Shiko programimin Live
dhe merr pjesë gjatë  
prezantimit
të 1 keynote dhe 1 side- tent.
- Bashkëvepro më  
prezantuesin duke marrë 
pjesë në sondazhe dhe duke 
paraqitur pyetje

Vizito kafene 
virtuale për t'u
angazhuar në takime
me njerëz dhe krijimin
e lidhjeve, duke u 
bashkuar
në bisedat e grupit

Plotëso një formular
me komente përpara 
largimit nga site-i i 
eventit

GJATË EVENTIT

MBAS EVENTIT
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04 Sinergjia Perfekte për Suksesin e Eventeve

Të 
pranishmit 
(audienca e 
synuar) 

Për lançimet e produkteve, është i vlefshëm investimi 
në aftësitë VR për t'i sjellë audiencës eksperjencën. 
Një mënyrë e thjeshtë dhe e përballueshme për ta bërë 
këtë është nëpërmjet Google Cardboard, por kjo është 
vetëm një nga zgjedhjet teknologjike në dizpocionin 
tënd. Një ide tjetër është zhvillimi i një videoje të synuar 
për analistët dhe shpjegimi i sesi ti po evolon biznesin 
tënd. Kjo mund të dërgohet me kërkesë, dhe mbasi ata 
e kërkojnë kontentin nëpërmjet një kodi QR që është 
publikuar në website-in e eventit.



Si shtrirja e medias mund të shpaloset 
në një ambjent plotësisht digjital

Ndodhen shumë më shumë opotunitete për të 
sjellë PR tënd dhe taktika të tjera komunikimi 
vendosmërisht në fushën digjitale për shfaqjen 
tregtare digjitale. Implementimi i suksesshëm do 
të kërkohjë kreativitet, kurajo, dhe partneritete 
të zgjedhura me kujdes, por derisa skena dhe 
mjetet po ndryshojnë, këto aftësi themelore janë 
ato ku ekipi yt duhet të shkëlqejë.

Kontakto me një 
gazetar nëpërmjet 
kanaleve të tyre 
sociale për t'i 
ekzaltuar me një 
shije të prezantimit 
të CEO-s rreth 
së ardhmes të 
industrisë.

Gjatë eventit, 
gazetari do të 
kryejë intervista 
në Zoom me 
CEO-n dhe do 
të bashkëveproi 
në një seancë të 
planifikuar tweeting 
drejtpërsëdrejti.

 Një nga pikët 
potenciale plus 
të eventeve 
virtuale është që 
pjesëmarrësit mund 
të marrin akses të 
folësve ose sqarime 
teksa shpaloset- 
pavarësisht se 
menaxhimt të 
bashkëveprimit në 
kohë reale i duhet 
aftësi dhe planifikim.

PËRPARA GJATË MBAS
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04 Sinergjia Perfekte për Suksesin e Eventeve

Ekipi yt Shumë nga principet e rrënjosura nga koha aplikohen tek 
ekipi yt qofsh pjesëmarrës, ekspozues ose organizator. 
Ekzekutivi, shitjet, produkti dhe ekipet marcom e 
tu duhet të kenë të gjithë një rol përpara, gjatë dhe 
mbas eventit për krijimin e kontentit, marrjen pjesë në 
bashkëbisedime dhe dorëzimin e eksperjencave. 

PËRPARA
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GJATË MBAS

- Planifikim & 
strategji
- Idejim
- Teknologji & 
produkt
- Zhvillim i 
lead stream

- Ngacmo, fto 
dhe kujtoji

- Regjistrimi

- Mbyll lakun
- Përmblidh, 
përforco dhe 
ndiq, vazhdo 
bisedën

- Amplifikim
- Influencers 
në Media
- Media e 
Paguar

- Amplifikim
- Influencers 
në Media
- Media e 
Paguar
- Bisedime 
- Provokime

- Wow, 
entuaziasmo, 
buzz, stimulo
-Influencers & 
media

Informacion rreth platformave të 
eventece dhe kanaleve, azhurnime
Platformë eventi drejtëpërdrejtë & 
teknologji

- Eventi - Udhëhiq
- Ushqe 
marrëdhënie
- Pjesëmarrja
në bisedë

- Ritargetim
- Menaxhim 
komuniteti 
dhe klienti



 r
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Kontenti që krijon, sesi e amplifikon, dhe ku e shpërndan dhe si 
edhe marrja pjesë në bashkëbisedime janë të rëndësishme, por 
njerëzit do të mbajnë mend eksperjencat gjithëpërfshirëse të 
cilat i kanë tërhequr. Konsideroni gjërat si lojërat drejtpërsëdrejti 
ose konkurset, kontenti on-demand, rekomandimet e gjeneruar 
nga AI, argëtimi virtual, ose ambjentet gjithëpërfshirëse.

Lojëra live 
& Konkurse

Rekomandime të  
Gjeneruara nga AI

Ambjent 
Gjithëpërfshirës

Kontent 
On-demand

Argëtim 
Virtual



04 The Perfect Synergy for Event Succe ss

Brands thata re able to bringi nV Ra nd AI technology partners along
with good contentw illb ea blet om ake uniquea nd memorable
experiences fora ll participants.

Live streaming
& live chat.
Content
publishing

Presentation,
meeting,
roundtable, side-
tent, breakout
sessions.

Zoom
MicrosoftT eams
BlueJeans
GotoMeeting
Google Meet
Anymeeting
Huawei WeLink

Free
8x8
BigBlueButton

Product launches
demo &
entertainmen

VR HEADSET
Oculu
HTC 
Homid
Valv
Windows
Realit
Huawei

AR HEADSET
Microsof
Magi

PHON
Google
Samsung

PODCAST
HOSTING

Anchor
Podbean
BuzzSprout
Blubrry
Transistor
SmartP odcast 
Player
Fusebox
Libsyn
SoundCloud
Spotify
AppleP odcasts

SOCIAL
MEDIA

MEETING/
WEBINAR

VR/A
EXPERIENCE

Brand-et të cilat munden të sjellin partnerë teknoligjie VR dhe AR së bashku 
më kontent të mirë, do të jenë në gjendje t'i bëjnë eksperjencat unike dhe të 
paharrueshme për të gjithë pjesëmarrësit. 

04 Sinergjia Perfekte për Suksesin e Eventeve
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LARGE
EVENT

Intrado
ON24
Bizzabo
Hopin
Kaltura
Intellum

VIRTUAL
CONFERENCE

Moot
Virtway Events
Walcon
VirBELA
Avianet

Product launches,
demo &
entertainment

VR HEADSET
Oculus
HTC ViveC osmos
Homido
ValveI ndex
Windows Mixed
Reality
Huawei VR Glass

AR HEADSET
MicrosoftH oloLens
MagicL eap One

PHONEB ASED VR
Google Cardboard
Samsung Gear VR

CUSTOMER
MANAGEMENT
ANDC REATIVE

AdobeI /O Event
Verticurl Event
Solution

VR/AR
EXPERIENCE
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FJALË TË FUNDIT
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Brand-et po kërkojnë të mbijetojnë dhe të lulëzojnë 
gjatë këtyre kohërave të trazuara. Covid-19 ka sjellë 
një ndryshim revolucionar, jo një evolucion në rritje, 
kështu që bizneset do të duhen të jenë të guximshme 
në përgjigjen e tyre nëse duan të kapin iniciativën në një 
botë post Covid-it. Covid-19 ka përshpejtuar përhapjen 
e çfarëdolloj teknologjie dhe do të vazhdojë kështu 
përtej setit të mjeteve si Twitter dhe Zoom. Teknika duke 
filluar nga sci-fi do të bëhen thelbësore për biznesin. 
Banketet e pritjes Avatar së bashku me mikpritësit AI të 
cilët shpërndajnë kartëvizitat, dhe fletëpalosjet virtuale 
nuk do të jenë thjeshtë fantazi ashu siç ishin gjashtë muaj 
më parë. 

Sado të jetë niveli i pjesëmarrjes tuaj, do të duhet të 
ndahet në komponentët e aktiviteteve dhe qëllimeve të 
saj, e më pas t'i ndërtosh ato elementë sërish në një botë 
digjitale në mënyre që të arrini objektivat tuaja në një 
epokë eventesh post fizike. 

Pavarësisht se kush është eventi ose sfida juaj, ne mund 
të punojmë me ju në mënyrë holistike nga gjenerimi i 
idesë deri tek përzgjedhja e platformave dhe teknologjisë 
së duhur për ta bërë klientin tuaj të marrë pjesë nga 
regjistrimi deri tek blerja. Biznesi i eventeve është 
tanimë një lojë e re e cila kërkon kreativitet, inovacion, 
partneritet, disi nivel në shkencë si dhhe fokus në 
performancë.

05  Fjalë të fundit



45

Nuk po themi se askujt nuk do ta marrë malli për 
udhëtimet e punës dhe pritjet me gota, zbukurimet 
me pesë yje, ndriçimi i stendave, dhe shkëlqimi i 
givaways, por "raison d'être" për të gjitha këto ngelet. 
Sfida qëndron tek gjenerimi i buzz-it dhe përmbushja 
e qëllimeve në një tablo të transformuar totalisht. 
Oportuniteti është aty për të parët e lëvizjes dhe 
komunikuesit kreativ për të rishkruar rregullat dhe 
për të krijuar lidera markash të rinj gjatë proçesit, por 
për këtë do t'ju duhen partnera të mirë - si Ogilvy - të 
cilët mund t'jua bëjnë brand-in tuaj të ketë rëndësi 
për epokën e re e eventeve virtuale. Është koha ta 
vini brand-in tënd në krye duke transformuar aftësitë 
e tij të eventeve. 



 

https://www.pcma.org/wp-content/uploads/2020/04/pcm a-convene-
covid19-survey-p5d3. pdf

https://www.pcma.org/covid-19-impact-events-industry-planners-survey-
results/

EVENTBRITE : https://www.eventbrite.com/blog/asset/ultim ate-way-reduce-
no-shows-free-events /

https://jingdaily.com/lanvin-broadcasts-par is-show-in-vr-with-c hinese-
partner-iqiyi-more/

https://www.bbc.co.uk/newsround/53373921

https://globetrender.com/2020/06/07/faroe -islands-virtual-travel-re mote-
tourism/

https://www.linkedin.com/pulse/new-equation-b2b-m inus-f2f-rory-
sutherland-1f/?trackingId=mi03BSS0Tw WLXfaC6RRUBg%3D%3D

https://www.pressdemocrat.com/article/business/big -north-american-wine-
trade-show-to-go-virtual-in-january/

https://www.digitalcommerce360. com/2020/06/02/a libaba-launches-a-
series-20-virtual-trade-shows/

https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/Trade-shows-go-virtual -
for-global-reach-in-coronavirus-er a

https://www.theverge.com/2020/4/23/21 233637/travis-scott-fortnite-
concert-astronomical-live-report
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NUDGESTOCK:  https://www.nudgestock.co.uk/

CES: https://www.ces.tech/News/Press-Releases/CES-Press-
Release.aspx?N odeID=321a27ba-86f2-4c8d-92d2-fb0f4580ed1 8

AIA LIVE: https://www.youtube.com/watch?v=DRDtCekf-7o

GOOGLE CAR DBOARD: https://arvr.google.com/cardboard/

STYPE: https://stype.tv/

INTRADO: https://www.intrado.com/

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

EVENTE

TEKNOLOGJI
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