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СТВОРЕННЯ ПРОФІЛЮ КОМПАНІЇ ЕКСПОНЕНТА –
САМОСТІЙНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

2

АДМІНІСТРУВАННЯ
ПРОФІЛЮ
1 СТОРІНКА

ІНФОРМАЦІЯ

− З середини листопада 

відвідувачі AGRITECHNICA 

digital зможуть бачити 

зареєстровані компанії.

− До цього ви можете 

керувати своїм профілем за 

посиланням для 

«самоадміністрування».

− Дані + вміст можна 

багаторазово відкривати та 

змінювати.

− Зміни основних даних 

(адреса, ключові слова 

продукту) з’являються в 

профілі компанії наступного 

дня.

Відкрийте портал обслуговування 
експонентів 3

4 5

Відкрийте «Адмініструвати 
профіль компанії…»

Відкрийте посилання для 
самостійного адміністрування

Відкрийте замовлення послуг1
https://portalagritechnica.dlg.org/

6Оновлення вмісту

Будь ласка, заповніть усі поля англійською та 
німецькою мовами (або продублюйте англійську 
в німецькій версіЇ). Якщо цього не зробити, буде 
показано лише одну з двох мов, а ваш профіль 
буде виглядати порожнім і занедбаним.

Переглянути вміст

1. Ви можете одразу переглянути оновлений 
вміст на сайті www.agritechnica.com у 
розділі «Учасники та продукти».

2. Щоб ви також могли переглядати свій 
контент на новій цифровій платформі 
AGRITECHNICA і планувати там свої 
наступні кроки, вам (і всім вашим 
співробітникам) потрібен реєстраційний 
код для платформи
→ доступний з середини жовтня
→ Прокрутіть униз до «Доступ до           
платформи для співробітників»

Адреса та ключові слова продукту адмініструються
тут. Для отримання додаткових функцій (логотип, 
інформаційні тексти, відео тощо) відкрийте 
червоне посилання.

Контакт:

media@dlg.org

https://portalagritechnica.dlg.org/
http://www.agritechnica.com/
mailto:media@dlg.org


Підготовка розмірів і форматів файлів

• Ключовий візуал: зображення профілю для плитки в каталозі експонентів і як аватару у профілі компанії. 2560 x 640 пікселів. Для цього, будь ласка, 

дотримуйтесь детальних інструкцій на наступній сторінці «Ключовий візуальний вигляд». 

• Опис компанії: Макс. 5000 символів (D/E). Будь ласка, заповніть обидві мови(або продублюйте англійську в німецькій версії). В іншому випадку незаповнені 

поля залишаться порожніми, а профіль вашої компанії буде виглядати занедбано.

• Посилання на соціальні мережі: посилання на Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn, YouTube. Завжди ставте префікс https://!

• Ключові слова продукту: Вибір із звичайної систематичної номенклатури. Вони використовуються для пошуку експонента за допомогою пошуку за 

ключовими словами продукту.

• iFrame: посилання на вікно, яке показує зовнішній вміст, напр. веб-сайти, 3D-перегляди, Google Maps тощо. Відео може, напр. відтворюватись 

безпосередньо тут.

• Профілі бренду: назва, мініатюра, ключове слово продукту (категорія, з номенклатури), опис (макс. 5000 символів, D/E), зображення, відео, 

документи як вкладені файли (кожне до 500 МБ) для кожного окремого профілю бренду.

• Профілі продукту: назва, мініатюра, ключове слово продукту (категорія, з номенклатури), опис (макс. 5000 символів, D/E), зображення, відео, 

документи як вкладені файли (кожне до 500 МБ) для кожного окремого профілю продукту.

• Ключові слова: використовуються для повнотекстового пошуку, ці слова не відображаються в профілі компанії, але їх можна знайти за допомогою 

глобального пошуку. Свідомо використовуйте, напр. синоніми, як-от "зернозбиральний комбайн", "комбайн" тощо або часті орфографічні помилки чи інші 

варіанти написання, наприклад, «коибайн».

• Інші посилання: Ви можете вказати додаткові посилання на сторінки за межами профілю вашої компанії.

• Завантаження файлів: (наприклад, відео, PDF-файли зображень для профілів продуктів і брендів. Макс. 500 МБ кожен; формати файлів: mp4, png, jpg, pdf, 

ppt).

СТВОРЕННЯ ПРОФІЛЮ КОМПАНІЇ ЕКСПОНЕНТА –
САМОСТІЙНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

АДМІНІСТРУВАННЯ
ПРОФІЛЮ
2 СТОРІНКА

ІНФОРМАЦІЯ

− З середини листопада 

відвідувачі AGRITECHNICA 

digital зможуть бачити 

зареєстровані компанії.

− До цього ви можете 

керувати своїм профілем за 

посиланням для 

«самоадміністрування».

− Дані + вміст можна 

багаторазово відкривати та 

змінювати.

− Зміни основних даних 

(адреса, ключові слова 

продукту) з’являються в 

профілі компанії наступного 

дня.

Дані + вміст можна відкривати та змінювати багаторазово.Контакт:

media@dlg.org

mailto:media@dlg.org


КЛЮЧОВЕ ВИЗУАЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ДЛЯ ВАШОГО ПРОФІЛЮ 
ЕКСПОНЕНТА

АДМІНІСТРУВАННЯ
ПРОФІЛЮ
3 СТОРІНКА

• Ми рекомендуємо емоційні фотографії, які викликають бажання натиснути на 

ваш профіль.

• Розмір: 2560 x 640 пікселів

• Формат файлу: png, jpg

• Максимальний розмір файлу: 5 МБ

• Якщо розширення файлу інше, слідкуйте за дотриманням співвідношень сторін.

• Порада: уникайте тексту в лівій області вибраного зображення, оскільки логотип 

вашої компанії та перше речення опису вашої компанії в галузевому покажчику 

(довіднику експонентів) автоматично розміщуються там.

• Також врахуйте: для кращої читаності функціональних кнопок на малюнку на 

нижньому краї візуала розміщено темно-прозорий шар. (RGBA (0,0,0,0,5))

ПЕРЕГЛЯНУТИ У ГАЛУЗІ

• Для плитки в каталозі експонентів автоматично використовується лише 

центральний сегмент зображення профілю.

• Розмір плитки залежить від медіапакета, який ви забронювали, SMART, PIONEER 

або GLOBAL.

• Медіа-пакет BASIC не використовує ключовий візуальний елемент для плитки. 

Там буде відображатися лише логотип вашої компанії.

1/4

SMART
1/2

PIONEER

1/1 

GLOBAL

1/16

BASIC

automat. Layer zur Abdunklung
(für bessere Sichtbarkeit weißer Funktionsbuttons)

ІНФОРМАЦІЯ

− З середини листопада 

відвідувачі AGRITECHNICA 

digital зможуть бачити 

зареєстровані компанії.

− До цього ви можете 

керувати своїм профілем за 

посиланням для 

«самоадміністрування».

− Дані + вміст можна 

багаторазово відкривати та 

змінювати.

− Зміни основних даних 

(адреса, ключові слова 

продукту) з’являються в 

профілі компанії наступного 

дня.

Контакт:

media@dlg.org

mailto:media@dlg.org


ДОСТУП ПРАЦІВНИКІВ 
ДО AGRITECHNICA DIGITAL

2

ДОСТУП

4 СТОРІНКА

ІНФОРМАЦІЯ

− Кожному співробітнику 

потрібен свій реєстраційний 

код

− Їх необхідно замовити на 

порталі обслуговування 

експонентів, а потім 

відправити в центр 

обслуговування квитків

− За допомогою 

реєстраційного коду 

співробітник одразу 

«прив’язується» до профілю 

компанії на платформі (за 

бажанням це можна 

скасувати)

3

4 5

Замовте квитки та 

реєстраційні коди

Керуйте та надсилайте квитки 
в Центрі обслуговування 
квитків

1
https://portalagritechnica.dlg.org/

6 Заповніть профіль

Потім співробітники отримають від вас 
електронний лист із особистим 
посиланням для реєстрації. Після 
короткої реєстрації ваші співробітники 
отримають прямий доступ до 
«AGRITECHNICA digital» і будуть додані 
до профілю своєї компанії.

У Центрі обслуговування квитків натисніть 
«Ausweiskontingente» / «». Тут ви 
призначаєте реєстраційний код кожному зі 
своїх співробітників.

Поверніться до замовлень на 
обслуговування і знову на плитку 
«Квитки».

Tickets
Пряме посилання
Натисніть на Центр 
обслуговування 
квитків

Tickets

Замовлення. Після успішного оформлення
замовлення з’являється зелена галочка.

З 15. ЖОВТНЯ

Контакт:

ticketing@dlg.org

Відкрийте портал обслуговування 
експонентів Відкрийте замовлення послуг

https://portalagritechnica.dlg.org/
mailto:ticketing@dlg.org


ПЕРШИЙ ДОСТУП ДО ПЛАТФОРМИ

2

ДОСТУП

5 СТОРІНКА

ІНФОРМАЦІЯ

− Спершу вам слід оформити 

свій особистий профіль на 

платформі, оскільки ви 

будете відразу внесені в 

список і відображатиметесь

як співробітник вашої 

компанії.

− Після цього слід 

ознайомитися з усіма 

функціями платформи

Ваші співробітники отримають 
реєстраційні коди, які ви надіслали на 
порталі обслуговування експонентів 
або в Центр обслуговування квитків 
електронною поштою

3

4 5

Зареєстровані адреси 
електронної пошти мають 
прямий доступ до платформи

Співробітники спочатку 
заводять свій особистий 
профіль на платформі

Тільки активні співробітники 
сприяють успіху вашої участі

Кожен співробітник реєструє свій 
квиток1

Тепер профіль створено, і ваші 

співробітники готові до роботи.

Ваші співробітники мають бути 

активними та спілкуватися.

Контакт:

ticketing@dlg.org

mailto:ticketing@dlg.org


ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ AGRITECHNICA DIGITALЯК КОРИСТУВАТИСЬ

6 СТОРІНКА

AGRITECHNICA digital (на 

платформі DLG Connect) — це 

інструмент для вашого 

маркетинг-міксу. Ми хотіли б 

дати вам ідеї щодо того, як ви 

можете використовувати цей 

інструмент. Тому що тільки 

активна діяльність на 

платформі принесе вам нові 

контакти.

1 БУДЬТЕ АКТИВНИМИ – Ваші співробітники повинні спілкуватися та брати участь у заходах, які мають до них відношення. 

Під час подій та в переговорах у кімнаті ви можете безпосередньо контактувати з учасниками.

2

ЗАПРОШУЙТЕ КЛІЄНТІВ – Запрошуйте клієнтів безпосередньо на вашу подію або на зустріч на платформі. Будь-хто може 

безкоштовно зареєструватися та скористатися платформою.3

ЗАБРОНЮЙТЕ ВЛАСНИЙ ЕФІРНИЙ ЧАС В ПРОГРАМІ – Забронюйте час на програму, щоб продемонструвати свою 

компетентність. У своєму бек-офісі ви можете відразу побачити, хто відвідав вашу подію, і безпосередньо зв’язатися з 

ними. 

ЗМІСТОВНІ ВІДЕО-КОНФЕРЕНЦІЇ – Використовуйте платформу для аудіо-відео, адже вашому клієнту або партнеру буде 

корисно оглянути платформу та побачити ваші внески та ваш профіль.4

AGRITECHNICA digital — це поєднання LinkedIn, TedTalks, Microsoft Teams та щотижневої медіатеки для німецької та 

міжнародної сільськогосподарської та харчової промисловості.  Саме з такою візією ми хочемо спонукати вас проявити 

творчість!

Контакт:

media@dlg.org

mailto:media@dlg.org


Ваша власна подія на AGRITECHNICA DIGITALПОДІЇ

7 СТОРІНКА

Забронюйте час програми, щоб 
продемонструвати свою 
компетентність.
Контент забезпечує видимість і 
охоплення.

ПЕРЕВАГИ  ВЛАСНОГО 
ЕФІРНОГО ЧАСУ:
• Він помітний в програмі 

AGRITECHNICA
• Ключові слова вашої події 

можна знайти за допомогою 
централізованого пошуку

• Ви отримаєте детальний 
список усіх учасників у 
вашому бек-офісі

• Ви можете спілкуватися з 
конкретними цільовими 
групами

Ви є організатором події.
• Подія пов’язана з профілем вашої компанії на 

DLG Connect

Ви можете вибрати один із трьох типів подій 
(детальніше на наступній сторінці):
1. Відтворити попередньо зроблене відео
2. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ з вашої студії на платформу
3. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ з кімнати мовлення на 

платформі

Усі події доступні як відео після ефірного часу за тим 
же посиланням. Для прямих трансляцій з вашої студії 
надішліть нам відеофайл, і ми подбаємо про 
завантаження.

Нам потрібна наступна інформація:
• Назва події (г/д)
• Мова, якою відбувається захід
• Підзаголовок / тизер події (німецька / англійська)
• Опис події (німецька/англійська)
• Доповідачі та модератори (з електронною поштою)

Додаткові функції:
• Функція чату
• Опитування (необов'язково)
• Список учасників для прямого спілкування
• Breakout-Room - кімната для переговорів для 

подальшого обговорення

Breakout Room

Ще три важливі функції:
• Завантажити для календаря
• Рекомендувати
• Запам'ятати у вибраному
• Кімната для подальшої дискусії з учасниками

Name Referent/in

Funktion Referent/in

Name Referent/in

Funktion Referent/in

Name Referent/in

Funktion Referent/in

Name Referent/in

Funktion Referent/in

Name Moderator/in

Funktion Moderator/in

Контакт:

agritechnica@dlg.org

mailto:agritechnica@dlg.org


ТИПИ ЗАХОДІВ НА ВИБІР

INFO
ДЕМОНСТРАЦІЯ ВІДЕО + ЧАТ В 

РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Ви заздалегідь записуєте і надсилаєте нам відеофайл. 

Відео з’явиться в цифровій формі в програмі 

AGRITECHNICA в обумовлений час.

Три приклади того, як це може виглядати:

ПРЯМИЙ ЕФІР

з вашої студії на платформу

У цьому форматі ми надаємо вам URL-адресу, за якою 

можна транслювати пряму трансляцію.

Три приклади того, як це може виглядати:

ПРЯМИЙ ЕФІР

з кімнати мовлення на платформі
Віртуальний простір на платформі. Звідси від 1 до 5 

спікерів можуть вести пряму трансляцію в одній сесії 

одночасно.

Три приклади того, як це може виглядати:

Забронюйте час програми, щоб продемонструвати свою компетентність. Контент забезпечує видимість і охоплення. 

Якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв’яжіться з dlg-connect@dlg.org

МЕДІАТЕКА

Згодом попередньо підготовлені відео 

будуть доступні без змін у медіа-бібліотеці. 

Події в прямому ефірі з кімнати мовлення 

автоматично записуються, а потім 

включаються без змін. Подія в прямому 

ефірі від студії: будь ласка, надішліть нам 

файл пізніше, щоб ми могли його 

завантажити. Якщо ви не хочете, щоб ваше 

відео було доступне пізніше, повідомте нас.

ПЕРЕГЛЯД ПРОГРАМИ

ПОДІЇ

8 СТОРІНКА

Контакт: agritechnica@dlg.org

mailto:dlg-connect@dlg.org
mailto:agritechnica@dlg.org


INFO
ДЕМОНСТРАЦІЯ ВІДЕО + ЧАТ В 

РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Ви заздалегідь записуєте і надсилаєте нам відеофайл. 

Відео з’явиться в цифровій формі в програмі 

AGRITECHNICA в обумовлений час.

Технічні дані 
Надсилайте вміст до DLG у вигляді попередньо записаного 
файлу mp4:
• Формат: MP4
• Кодування відео: h.264
• Кодування звуку: AAC1080p25 / 720p25 (FullHD / 

HDReady; 16: 9, 25 кадрів / сек.)
• Немає обмежень на розмір файлу

Переваги попередньо зроблених відео
• Будьте креативними: покажіть свою продукцію в 

практичному застосуванні, обговоріть з фермером або 
дозвольте відвідувачам зазирнути за лаштунки.

• Попередньо підготовлені відео можна вирізати як 
завгодно.

• Додайте англійські субтитри, якщо ви не створюєте 
відео кількома мовами.

Спілкуйтеся з відвідувачами під час трансляції їхнього 
відео
• Під час трансляції вашого відео чат відкритий. Тут 

відвідувачі можуть задати свої запитання, а 
співробітники вашої компанії зможуть відповісти на 
них у чаті.

• Порада: для подальших запитань і відповідей 
у прямому ефірі опублікуйте посилання на відео-
інфостійку в чаті та попросіть відвідувачів перейти 
сюди для подальшого обговорення після сеансу.

ПРЯМИЙ ЕФІР

з вашої студії на платформу

У цьому форматі ми надаємо вам URL-адресу, за якою 

можна транслювати пряму трансляцію.

Цей варіант ідеально підходить, якщо ви працюєте з 

постачальником послуг і хочете забезпечити пряму 

трансляцію з рекламним текстом, брендуванням або 

синхронним перекладом. Синхронний переклад технічно 

можливий за допомогою додаткового звукового сигналу, 

щоб відвідувачі могли вибирати між мовами. 

Вимоги до інтернету

Найкращий варіант – використовувати для стрімнігу

окремо виділені лінії.

• Upload 720p Stream (HD ready): мінімальна швидікість

для Upload 5-7 Mbit/s

• Upload 1080p Stream (Full HD): мінімальна швидікість

для Upload 10 Mbit/s

• Порада: не перевіряти Upstream через Firewall

• Інтернет-браузер: Google Chrome (остання версія)

• Кабель чи W-Fi? Порада: Кабель

Будь ласка, зв’яжіться з нами, якщо ви плануєте пряму 

трансляцію, щоб обрати дату.

ПРЯМИЙ ЕФІР

з кімнати мовлення на платформі

Віртуальний простір на платформі. Звідси від 1 до 5 

спікерів можуть вести пряму трансляцію в одній сесії 

одночасно.

Можлива функція спільного використання екрана та показ 

презентацій. Презентації не потрібно завантажувати 

заздалегідь.

Ніяких додаткових програм, таких як Zoom, Skype, MS 

Teams тощо, не потрібно

Не рекомендується демонстрація відео, через те, що звук 

не передається і відеосигнал може зависати.  

За кожною кімнатою мовлення доглядає оператор DLG. Ви 

опинитеся в кімнаті мовлення за 15 хвилин до свого 

включення в спеціальну програму і вас зустріне оператор. 

Після короткої перевірки камери та мікрофона 

починається сеанс у прямому ефірі. Коли час мине, 

оператор завершує сеанс і прощається з вами. Потім ви 

можете перейти до Breakout-Room для подальшого 

обговорення.

Перегляд для відвідувачів

Усіх спікерів можна побачити. Плитки однакового розміру, 

незалежно від того, хто говорить. Коли доповідач 

транслює свій екран, відвідувачі бачать лише презентацію.

Взаємодія з відвідувачами

Відвідувачі можуть задати свої запитання в чаті. В ідеалі, 

модератор слідкує за фільтрацією запитань і передачі їх 

доповідачам.

ПОДІЇ ТИПИ ЗАХОДІВ НА ВИБІР
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У бек-офісі ви організовуєте 

свою команду та отримуєте 

статистику та списки 

відвідувачів.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ

Усі компанії мають профіль у галузевому покажчику.
Усі співробітники, що включені до профілю вашої компанії
матимуть доступ до бек-офісу.

MITARBEITER

БЕК-ОФІС

У бек-офісі є 5 зон
1. Команда (= ваші співробітники або дилери)
2. Відвідувачі
3. Виявлено інтерес
4. Заявки на зустріч
5. Статистика

Окремі пункти пояснюються на наступних сторінках.

БЕК-ОФІС ПРАВИЛЬНЕ КОРИСТУВАННЯ БЕК-ОФІСОМ
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БЕК-ОФІС

Команда (= ваші співробітники та/або дилери)

• Додайте членів команди

1. Ви надсилаєте своїм співробітникам реєстраційний код, 
замовляючи коди на порталі обслуговування експонентів, 
керуючи та надсилаючи їх у центрі обслуговування квитків.

Це корисно, якщо ви хочете одночасно розповсюджувати та
керувати квитками на виставку в Ганновері та/або якщо ви
хочете, щоб відобралась більша кількість співробітників у 
профілі своєї компанії.

• Пояснення функцій у правій частині для кожного співробітника:

• Показувати контакт у профілі компанії чи ні
• Активувати\деактивувати Video-Info-Counter

• Video-Info-Counter— це аудіо-відеокімната для швидкого першого контакту. Сюди
можуть увійти одночасно кілька людей. Як експонент ви визначаєте, чи слід активувати
функцію Video-Info-Counter та коли. Info-Counter не підходить для презентацій чи
зустрічей і не замінює презентації продуктів у програмі.  

• Почніть дзвінок
• Видалити співробітника (можна знову додати в будь-який час)

У бек-офісі ви організовуєте 

свою команду та отримуєте 

статистику та списки 

відвідувачів.

БЕК-ОФІС ПРАВИЛЬНЕ КОРИСТУВАННЯ БЕК-ОФІСОМ
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Відвідувач

За допомогою випадаючого меню ви можете відобразити 4 різні 
показника по відвідувачам

1. Гості
Показує, які контакти використали код ваучера на AGRITECHNICA
digital від вас і відвідували вас на платформі

2. Відвідувач
Показує всіх людей, які будь-яким чином контактували з вами 
або були на одному з ваших заходів. 

3. Ліди
Показує всіх осіб, які дали згоду про використання їх даних (опт-ін). Ви можете продовжувати використовувати та 
звертатися до цих потенційних клієнтів. 

4. Контакти команди
Показує всі контакти, які встановили ваші співробітники (ті, що прив'язані до профілю вашої компанії).

Експорт даних

Усі списки можна завантажити та використовувати як файли Excel (ця функція доступна лише для відвідувачів пакетів PIONEER та GLOBAL)
Ми надаємо всім експонентам стандартну заяву про згоду щодо захисту даних. Учасники виставки можуть адаптувати текст заяви про захист 
даних у посиланні самообслуговування, щоб їхні дочірні компанії або дилери могли продовжувати використовувати дані. Важливо, щоб ви 
створювали свій текст спільно з вашим юридичним відділом. 
Вкладка «Статистика».

Статистика дає щоденний огляд кількості відвідувань різного контенту.

У бек-офісі ви організовуєте 

свою команду та отримуєте 

статистику та списки 

відвідувачів.

ПРАВИЛЬНЕ КОРИСТУВАННЯ БЕК-ОФІСОМ

13 СТОРІНКА

БЕК-ОФІС

Контакт:

agritechnica@dlg.org

mailto:agritechnica@dlg.org

