Invitat.io
Beheer uw events eenvoudig
Een eenvoudige manier om uw evenementen een plek te geven op internet. In een paar seconde een web-site,
met uitgebreide mogelijkheden qua inschrijven, betalen en informeren

Tour de Invitatio

Invitatio bestaat uit twee delen, een deel wat de deelnemer ziet en een beheerdeel voor de beheerder. Het begint
allemaal bij het aanmaken van het evenement.

01

02

Vormgeven
Voer de belangrijkste details in.
Wanneer is het event, de titel,
logo's, achtergrond, eventuele
CSS styling (wij kunnen hierbij
helpen)

Evenement
aanmaken

E-mailtjes

Inloggen op Invitatio, je klikt op

Wat voor e-mail moeten de

Events en maakt het event aan

genodigde, deelnemers,

03

betalers en bezoekers krijgen.
Stel het eenvoudig in

04

Agenda
Voer de planning van 1 of
meerdere dagen in, gebruik
icoontjes om de activiteit aan te
geven

Formulier
Maak een formulier voor de inschrijving, vraag
de inschrijver de jas van het lijf, en stel extra
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vragen op basis van de antwoorden

06

Locatie & Contact
Vertel uw deelnemers hoe ze u

07

kunnen bereiken en waar het
evenement plaats zal vinden

Eigen onderdelen
Voeg eenvoudig eigen pagina's
toe, youtube video's, bestanden
etc.
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08

Herinneringen
Iedereen vergeet wel eens wat,
u kunt eenvoudig een
herinnering sturen

Uitnodigingen
verzenden
Registraties

10

Tijd voor het uitnodigen, met een

U kunt de registraties eenvoudig

druk op de knop verstuurd u

volgen. Deelnemers kunnen

deze en u kunt volgen wie er op

zich via de site of via de app

klikt.

eenvoudig aanmelden
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Updates
Stuur uw deelnemers via hun
telefoon een notificatie bij een

12

update

Communicatie
Het evenement gaat bijna van
start.

Connect

U kunt de deelnemers via de

Tijdens het evenement kunnen

App met u laten communiceren

uw deelnemers foto's uploaden

bij vragen c.q. opmerkingen

en elkaar via de LinkedIn
koppeling makkelijk vinden
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13

Live
Registratie sluit automatisch en
deelnemers kunnen via hun
persoonlijke informatie alles nog
blijven zien.

Bedankt
Na afloop kunt u uw

15

deelnemers eenvoudig
bedanken met de "bedankt"
email

16

Kopieren + Plakken
Voor het volgende evenement

Back-ups

kopieert u eenvoudig het vorige

Wij maken automatisch

evenement

back-ups van al uw

17

wijzigingen, welke u
zelf eenvoudig terug

Speciaal

kunt zetten

Toch een apart smaakje?
Laat ons er iets inbouwen voor
uw doeleinde
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Support
Wij zijn dagelijks goed
bereikbaar en snel in het
oplossen van uw vragen en
problemen

Start vandaag
Binnen 2 uur kunt u aan de slag
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