Shoppinglist
Event registratie software
Kruis in deze checklist aan wat jij belangrijk vindt bij de organisatie van jouw
(online) events. Hoe meer vinkjes, hoe beter Momice bij je past.

On-site registratie

Registratie
		 Inschrijfformulier samenstellen met open
en gesloten vragen
		 Automatische registratiebevestiging
 Meerdere genodigdenlijsten en specifiek
registratieformulier per doelgroep
		 Registratie sluiten op basis van aantal of
datum
		 Workshop- en deelsessiebeheer inclusief
maximum

		 Inchecken van deelnemers met
smartphones en tablets
		 Inchecken aanwezigen bij deelsessies of
workshops
		 Direct labels of badges printen
		 Contactloze check-in
		 Real-time inzage in aanwezigen
		 Badges en lanyards in stijl van het event
		 Huur van complete check-in desk

		 Introducéregistratie
		 Reservelijst

Online & hybride events

Communicatie
 Event website met specifieke event
pagina’s (locatie, spreker, gastenlijst etc.)
		 Mailings (uitnodiging, reminders, updates,
bedankmail)

		 Branded livestream pagina
		 Livestream software integreren
		 Publieksinteractie live chat / voting / Q&A
		 Begeleiding bij deelsessies

 Specifieke uitnodigingen en communicatie
voor verschillende doelgroepen

		 Directe sessie feedback
 Meerdere (online en offline) doelgroepen

 Feedback & evaluatie (d.m.v. event enquête)

en communicatie bij hybride events

SaaS of managed

Marketing
		 API koppeling CRM of marketing

Alle events in eigen beheer (SaaS)

automation

		 Inzicht in registratie, resultaten en

		 Toepassing SEO en metadata

statistieken (SaaS)

		Toegang tot Javascript

		 Beheer van alle events uitbesteden

		Ticketverkoop en kortingscodes
		 Event doelstellingen bepalen en meten
		Uitgebreide eventstatistieken

(managed)
		 Combinatie: eenvoudige events zelf doen
en complexe events uitbesteden

		 Event enquête inclusief NPS
		Professionele rapportage

Design & styling

Tickets

		 Branding- en designmogelijkheden

		 Ticketverkoop voor verschillende

		 Volledig white label

doelgroepen
		 Beheer van meerdere tickets, gratis en

		 CSS toegang voor complex design
		 Event identity of logo op maat

verschillende prijzen
		 Geïntegreerde Payment Service Provider
		Verkopen van meerdere tickets gelijktijdig

Service

Privacy & security
		 AVG-proof

		 Nederlandstalige support

		 Export registratiegegevens

		 Online, mail en telefoon

 ISO Certificering van (onder)leveranciers

		 Advies op maat

		 PEN-testen en inzage in resultaten

	 Persoonlijke begeleiding

		 Datacenters in Nederland

		24/7 beschikbaar voor noodgevallen

Easy Event Registration
Lees meer op Momice.com

