INSTRUKCJA
DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU
REJESTRACJI WYSTAWCÓW
HEALTH AND BEAUTY MEDIA
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1. Proces rejestracji
Podczas rejestracji należy uzupełnić dane firmy, reprezentacji podmiotu oraz dane osoby do
kontaktu w sprawie targów.

Po zakończeniu etapu rejestracji na podany e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do
aktywacji konta. Po aktywowaniu konta można zalogować się do systemu. Podane przez
użytkownika hasło musi posiadać minimum 6 znaków.
Jeżeli użytkownik zapomni hasła do swojego konta w systemie powinien skorzystać z opcji
przypomnij hasło znajdującej się na głównej stronie.
Po wpisaniu adresu e-mail zostanie wysłana wiadomość z nowym hasłem. Po zalogowaniu się
do systemu Wystawca może dokonać zmiany hasła podczas edycji swojego konta w zakładce
,,Osoby do kontaktu”.
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2. Wybór imprezy
Po zalogowaniu na konto należy wybrać imprezę, w której chcemy uczestniczyć.
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3. Zgłoszenie udziału
 Wypełnienie formularza zgłoszenia udziału
Kolejnym krokiem jest zgłoszenie udziału w imprezie jako Wystawca poprzez zamówienie
niezabudowanej powierzchni wystawienniczej. Następnie wybierany jest rodzaj zabudowy. Do
wyboru jest zarówno standardowa zabudowa stoiska, jak i budowa stoiska indywidualnego.
Przy wyborze drugiej opcji konieczne jest podanie danych firmy, która zaprojektuje i zbuduje
stoisko. Przy zabudowie indywidualnej Wystawca może dodatkowo zamówić zasilanie
elektryczne, natomiast przy zabudowie standardowej obowiązkowe jest wypełnienie pola z
napisem na fryzie. Zgłoszenie kolejnych stoisk będzie możliwe w dalszej części rejestracji.
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 Generowanie zgłoszenia
Po zakończeniu tworzenia stoiska głównego należy zatwierdzić dane i wygenerować PDF ze
zgłoszeniem poprzez kliknięcie przycisku „Zgłoszenie udziału PDF”, który znajduje się
w zakładce „Status formularzy”. Następnie wygenerowane zgłoszenie musi zostać
wydrukowane i podpisane przez upoważnioną osobę.

Skan podpisanego formularza Wystawca należy odesłać do Organizatora za pośrednictwem
systemu (zakładka „Zgłoszenie udziału” / „Prześlij skan zgłoszenia”).

Po przesłaniu Zgłoszenia udziału Organizator przydziela Opiekuna do konta firmy. Zgłoszenie
udziału wymaga akceptacji ze strony Opiekuna, która oznacza, że przesłany poprzez system
formularz zgłoszeniowy został poprawnie wypełniony. Po akceptacji zgłoszenia następuje
blokada zmiany wielkości stoiska. W celu zmiany powierzchni należy skontaktować się ze
swoim Opiekunem.
Potwierdzenie zgłoszenia wysłane za pomocą Systemu rejestracji wystawców Health and
Beauty Media przez Organizatora jest równoznaczne z zawarciem umowy z Wystawcą.

4. Wypełnianie formularzy
Po zaakceptowaniu Zgłoszenia udziału w menu bocznym pojawi się rozbudowana belka, która
pozwoli na skonfigurowanie konta według indywidualnego zapotrzebowania firmy.
W dalszych krokach możliwe jest zamówienie wyposażenia i usług dodatkowych.
W każdej chwili możliwe jest również dodanie nowego Podwystawcy, a także skonfigurowanie
kolejnego stoiska czy dodanie nowej osoby do kontaktu w sprawie targów.
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Zmiany we wszystkich formularzach mogą być wprowadzane przez cały czas do upływu
terminów dotyczących poszczególnych formularzy.

 Moje stoiska
Zakładka „Moje stoiska” umożliwia podgląd i edycję zamówionych stoisk. W tym miejscu
możliwe jest również dodanie nowego stoiska. Aktualnie wybrane i konfigurowane stoisko jest
zaznaczone w systemie czerwonym paskiem.

 Dane opiekuna
Zakładka „Dane opiekuna” informuje o danych opiekuna przydzielonego do firmy.
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 Osoby do kontaktu
Zakładka „Osoby do kontaktu” informuje o danych osób do kontaktu w sprawie targów
zgłoszonych przez firmę. W momencie zgłaszania osoby wybiera się jednocześnie przydział do
imprezy (jedna osoba do kontaktu może być równocześnie przydzielona do wszystkich
aktualnie widniejących targów).

 Karty Gościa
Zakładka „Karty Gościa” pozwala na zamówienie Karty Gościa. Jest to indywidualne
zaproszenie na targi, które można przekazać klientom firmy.

 Działania promocyjno-reklamowe
Zakładka „Działania promocyjno-reklamowe” umożliwia: zamówienie reklamy w katalogu
targowym, zamówienie reklamy na stronie internetowej lub zamówienie reklamy w radiowęźle.

 Prezentacja na Scenie Meeting Point
W tej zakładce znajdują się informacje odnośnie prezentacji na Scenie Meeting Point, która
będzie działać podczas targów Beauty Forum & SPA.

 Wpis do katalogu i na www
W zakładce „Wpis do katalogu i na www” można przypisać marki do wybranych kategorii
produktów i usług oraz dodać logo, które będzie publikowane w katalogu targowym. W tym
miejscu możliwe jest późniejsze edytowanie danych.
Co ważne, przypisanie marek oraz logo odbywa się oddzielnie dla Wystawcy i dla
Podwystawcy.
Podane dane będą publikowane w katalogu targowym oraz na stronie internetowej targów.
W przypadku nie przesłania wpisu, w alfabetycznym spisie firm i marek zostaną użyte dane
firmy z formularza zgłoszeniowego i nie pojawią się informacje dotyczące marek.
W przedmiotowej liście Wystawców nie pojawią się żadne informacje.

 Wyposażenie dodatkowe
Zakładka „Wyposażenie dodatkowe” służy do zamówienia dodatkowego wyposażenia stoiska,
niezbędnego do obsługi klientów, takich jak: lada, podest, ścianka, witryna, gablota, półka,
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szafka, drzwi, regał, stół, krzesło, plazma, halogen, fryz czy drobne elementy dodatkowe, oraz
zamówienia usług graficznych.
W cenę zabudowy standardowej zostały wkalkulowane wybrane elementy wyposażenia.
Dokładna lista elementów wchodzących w skład zabudowy standardowej podana jest podczas
wybierania rodzaju zabudowy stoiska.

 Usługi dodatkowe
Zakładka „Usługi dodatkowe” umożliwia zamówienie usług dodatkowych stoiska, takich jak:
sprzątanie stoiska, podwieszenie, doprowadzenie i odprowadzenie wody do stoiska,
zabezpieczenie elementów stoiska na trudno-zapalność, indywidualna ochrona stoiska,
podłączenie Internetu do stoiska, oświetlenie, gniazdka elektryczne oraz podłączenie
elektryczno-energetyczne stoiska.
Co ważne, wyposażenie i usługi dla każdego stoiska muszą być konfigurowane osobno.

 Identyfikatory
Zakładka „Identyfikatory” pozwala na zamówienie identyfikatorów dla obsługi stoiska. Liczba
przysługujących identyfikatorów jest zależna od wielkości zamówionych stoisk. Oprócz tego
możliwe jest odpłatne zamówienie dodatkowych identyfikatorów.

 Status formularzy
W zakładce „Status formularzy” dostępne są wszystkie wypełnione formularze. W tym miejscu
możliwa jest również ich edycja. Niedokończony formularz wyświetla się na czerwono,
natomiast zakończony na zielono. Przy każdej zmianie w formularzu osoba zalogowana do
systemu otrzyma wiadomość z potwierdzeniem zmiany.
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Tutaj znajdują się również wyliczenia, zarówno poszczególnych formularzy, jak i całkowite.
Po skonfigurowaniu wszystkich stoisk konieczne jest wygenerowanie wyliczenia całkowitego,
które jest wyliczeniem należności całkowitej wynikającej z udziału firmy w targach.

 PODSUMOWANIE
Zakładka „PODSUMOWANIE” jest zbiorczym zestawieniem wszystkich zamówionych
elementów każdego z wypełnionych formularzy. Znajdują się tu zgłoszenia udziału firmy,
z podziałem na wszystkie kategorie.

 Warunki uczestnictwa, Regulamin
W tym miejscu znajdują się dokumenty do pobrania, takie jak: Warunki uczestnictwa w targach
oraz Regulamin Centrum Targowo-Kongresowego
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5. Pytania i wątpliwości
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z wypełnianiem wniosku,
zamawianiem poszczególnych elementów bądź generowaniem wyliczeń prosimy o kontakt
z opiekunem, który został przydzielony do firmy.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
SZYMON ŻYDOWICZ
Sales and Marketing Director
tel. +48 (22) 858 79 55, +48 669 777 193
e-mail: szymon.zydowicz@health-and-beauty.com.pl
JUSTYNA GRZYMAŁA
Product Manager
tel: +48 22 858 79 55 | kom. 697 777 191
e-mail: justyna.grzymala@health-and-beauty.com.pl
MONIKA NIEDZIELSKA
Sales and Marketing Specialist
tel: +48 22 858 79 52, + 48 725 777 194
e-mail: monika.niedzielska@health-and-beauty.com.pl
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