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Bu doküman sanal fuar uygulaması XperExpo platformunda 
düzenlenen fuarların; hazırlık sürecinde, katılımcı firmaların 
platformu nasıl kullanması gerektiğine ve firmaların tanıtımı için 
platforma dışarıdan yüklenecek kalemlere ilişkin gereksinimlere 
dair tüm bilgileri içermektedir.

Detaylı bilgilendirme için:

https://bitesest.atlassian.net/wiki/spaces/XH/overview  
adresini ziyaret edebilir, tüm sorular ve destek için; destek@
xperexpo.com ‘a e-posta atabilirsiniz.
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Expo Meta; 

• Firma bilgilerini girebilir,
• Firma personellerini ekleyebilir,
• 2B ve 3B ürünlerini yükleyebilir,  
• BİTES tarafından modellenmiş 3B firma alanlarından seçim yaparak 

kendi firmasına ait özel alanlar oluşturabilir, 
• Görsel, video ve dokümanlarını ekleyebilir, 
• Yükledikleri 2B ve 3B ürünlerini, görsel ve videoları ile birlikte 3B firma 

alanlarında sergileyebilir, 
• XperExpo ekibiyle iletişime geçerek ürünleri veya firmaya özel alan 

tasarımı için 3B modelleme hizmetinden faydalanabilir, 
• Webinar ve ürün tanıtım taleplerini oluşturabilir,
• Firma alanlarını ziyaret etmesini istediği kişilere e-davetiye gönderebilir,
• Firmasının toplantılarını görüntüleyebilir,
• Firmasına ait istatistikleri canlı olarak inceleyebilir.

Bu doküman ile birlikte, firma sorumlusu herhangi bir desteğe ihtiyaç 
duymadan platform içerisindeki tüm maddeleri gerçekleştirebilir. Bunlar 
aşağıda sıralandırılmıştır;
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Firma Yönetim Paneli Nedir?
• Katılımcı firmalar için tanımlanan ve firmaların bilgilerini 

düzenleyebileceği paneldir.
Firma Alanı Nedir?
• Organizatör veya katılımcı firmaların, diğer firmaları ve ziyaretçileri 

karşılamak için Firma Yönetim Paneli üzerinden tasarladıkları 3B 
stantlardır. 

3B Ürün Nedir?
• Firmaya ait ürünlerin bir uzay üzerinde, 3 boyutlu sergilenebilen model 

dosyalarıdır.
2B Ürün Nedir?
• Firma ürünlerinin 2 boyutlu fotoğraf veya çizimleridir.
Firma Bilgileri Nedir?
• Bir firmanın “hakkımızda, ülkesi, iletişim bilgileri, faaliyet alanı” gibi 

kurumsal bilgileridir.
Firma Görseli Nedir?
• Firmaların tanıtım görselleridir.
Firma Videosu Nedir?
• Firmaların tanıtım videolarıdır. 
Firma Dokümanı Nedir?
• Firmaların tanıtım broşür vb. dokümanlarıdır.
Firma Personeli Kimdir?
⊲  Firma Personeli:
• Firmaların etkinlik kapsamında görevli personelidir. Bu personel firma 

admin paneline giriş yapabilir ve firmaya ait bilgileri görüntüleyebilir. Ek 
olarak, aşağıdaki rolleri; firmasındaki diğer personellere atayabilir.

⊲  Firma Admini:
• Organizatör tarafından firma eklenirken iletişim bilgisi girilen ve diğer 

rolleri atamaya yetkisi olan personeldir.
Fiziki Fuar Toplantı Sorumlusu:
• Hibrit olarak düzenlenen etkinlikte ve toplantılarda fiziki olarak firmayı 

temsil eden firma personelidir.
Sanal Fuar Toplantı Sorumlusu: 
• Sanal fuar kapsamındaki etkinlikte ve toplantılarda sanal olarak firmayı 

temsil eden firma personelidir.

Oturum Nedir?
Expo Meta uygulamasında düzenlenecek olan; 
1. Paneller
2. Ürün tanıtımları 
3. Webinarlar 
4. Canlı yayınlar 
5. Konferans ve eğitimler 
oturum olarak adlandırılır. 

Modelleme Hizmeti Nedir?
XperExpo Meta ekibinin firmalar için sunmuş olduğu 3 boyutlu modelleme 
hizmetidir. Firma alanlarınızda yer alacak özelleştirmeler ve ürün 
modellemeleri için XperExpo ekibine uygulama üzerinden talep göndererek 
hizmet satın alabilirsiniz.

Teknik Terimler  
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Katılımcı Firmalar Firma Yönetim 
Panelini Nasıl Kullanır? 

Firma Bilgilerini Girme 

• Organizatör tarafından admin olarak atanan firma personeline 
gönderilen e-posta üzerinden XperExpo uygulamasına giriş yapın. 

• Açılan Firma yönetim panelinde bulunan Firma Bilgileri ekranında 
talep edilen firma bilgilerini girin. 

• Değişiklikleri kaydetmek için “Save/Kaydet” butonuna tıklayın. 

Firma Görsellerinin Yüklenmesi

• Görselin adını girin.

• En fazla 4 adet JPEG/PNG formatında ve maksimum boyutu 5 mb. 
olmalıdır. 

Firma Dokümanlarının Yüklenmesi

• Dokümanın adını girin.

• En fazla 4 adet PDF formatında maksimum boyutu 5 mb. olmalıdır.  

Firma Videolarının Yüklenmesi

• En fazla 1 adet Youtube Video linki ve arayüzde görünmesini 
istediğiniz videonun adını girin.

Firma Personelleri

• Firma Yönetim Panelinde bulunan “Firma Personelleri” tabına 
tıklayın. 

• Açılan sayfada “Firma Personeli Ekle” butonuna tıklayın. 

• Eklenecek 5 adet firma personelinin bilgilerini girin.

• Firma admininin, sanal ve fiziki fuar toplantısı sorumlusunun rollerini 
atayın.

• Kaydetmek için “Kaydet” butonuna tıklayın.
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2B Ürün Ekleme

• Firma Yönetim Paneline giriş yapın. 

• Firma Yönetim Panelinde bulunan “Ürünler” tabına tıklayın. 

• Açılan sayfada “2B Ürünler” sekmesine tıklayın. 

• Açılan sekmede “2B Ürün Ekle” butonuna tıklayın.   

• Ürün bilgilerinizi girin.

• Kaydetmek için “Kaydet” butonuna tıklayın. 
3B Ürün Ekleme

• Firma Yönetim Paneline giriş yapın. 

• Firma Yönetim Panelinde bulunan ‘Ürünler’ tabına tıklayın. 

• Açılan sayfada “3B Ürünler” sekmesine tıklayın. 

• Açılan sekmede “3B Ürün Ekle” butonuna tıklayın. 

• Ürünün 3B modelini aşağıda belirtilen gereksinimlerde sisteme 
yükleyin. 

• Ürün bilgilerinizi girin. 

• Kaydetmek için “Kaydet” butonuna tıklayın. 

3B Model Format: 
• Fbx, glb 
Textures: 
• Maximum büyüklüğü: 1024px x 1024px 
Vertex: 
• Maximum büyüklüğü: 30K 
Polygon: 
• Maximum büyüklüğü: 10K 
3B Ürün Modelleme Hizmeti
• XperExpo ekibinin firmalar için sunmuş olduğu 3B modelleme 

hizmetinden yararlanabilirsiniz. Firmanızın 3 boyutlu ürünlerini 
modellenmesi için Ürünler sayfasından “3B Ürün Modelleme 
Hizmeti” panelini doldurun ve gönderin.
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Firma Alanı
• XperExpo’da firma alanı oluşturmanın üç yolu vardır: Platformun 

sunduğu hazır firma alanlarını özelleştirebilir, kendi hazırladığınız 
firma alanını sisteme yükleyebilir veya XperExpo Meta ekibinin size 
özel olarak firma alanınızı tasarlamasını isteyebilirsiniz.  

Hazır Firma Alanlarının Özelleştirilmesi
• Katılımcı firma olarak Firma Yönetim Paneline giriş yapın.
• Firma Yönetim Panelinde ‘Firma Alanı’ butonuna tıklayın.
• Firma Alanı sayfasında hazır 3B firma alanlarından birini seçin.
• Yönlendirilen sayfada firma alanınıza ürünlerinizi, görsellerinizi, 

videolarınızı ekleyin.
Kendi Firma Alanını Yükleme
• Katılımcı firma olarak Firma Yönetim Paneline giriş yapın.
• Firma Yönetim Panelinde ‘Firma Alanı’ butonuna tıklayın.
• Firma Alanı sayfasının en alt kısmında bulunan Özel Alanı seçin. 
• Açılan sayfada kendi 3B alanınızı aşağıda belirtilen gereksinimlerde 

sisteme yükleyin.
Teknik Gereksinimler
3B Model Format: 
• Fbx,glb 
Textures: 
• Maximum büyüklüğü: 1024px 1024px 
Vertex: 
• Maximum büyüklüğü: 300K 
Polygon: 
• Maximum büyüklüğü: 100K 
NOT: 
Firma sahnesine ekleyeceğiniz toplam içerik (3B modeller, videolar, 
görseller vb.); 
• Maximum Vertex: 450K 
• Maximum Polygon:150K olmalıdır. 
Özel Firma Alanı Tasarımı Hizmeti
• XperExpo Meta ekibinin firmalar için sunmuş olduğu 3B modelleme 

hizmetinden yararlanabilirsiniz. Firmanıza özel 3 boyutlu alanlar 
tasarlatmak için “Firma Alanı” sayfasından “Yeni Tasarım 
İstiyorum” formunu doldurun ve gönderin.
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Oturum Türleri
Ürün Tanıtım Oturumları Nedir? 
• Organizatör tarafından oluşturulan bu oturum grubunda, firmalar 

fuar kapsamında yeni çıkardıkları ürünlerin tanıtımını yapmak için 
oturum talebinde bulunabilmektedir. Tüm firmalar tarafından iletilen 
talepler organizatör tarafından değerlendirildikten sonra oturuma 
dönüştürülmektedir.

Webinar Oturumları Nedir? 
• Organizatörlerin sanal ortamda düzenlediği, yüksek katılımcı sayılarına 

ulaşabildikleri video-seminer türüdür. 
Nasıl Oturum Oluştururum?
• Firma Yönetim Paneli üzerindeki ‘Oturum Talebi’ sayfasından 

düzenlemek istediğiniz oturum için organizatörlere talepte 
bulunabilirsiniz. 

E-Davetiye
• Firma Yönetim Panelinde bulunan ‘E-Davetiye’ tabına tıklayın. 
• İlgili sayfada E-Davetiye göndermek istediğiniz kişinin mail adresini 

girin ve ‘Gönder’ butonuna tıklayın. Davet ettiğiniz kişilerin e-postasına 
gönderilen davet üzerinden sisteme kayıt olabileceklerdir.

Firma Toplantıları
• Firma Yönetim Panelinde bulunan ‘Firma Toplantıları’ tabına tıklayın. 
• İlgili sayfada firma personellerinizin tümüne gelen/tümünün gönderdiği 

toplantılarını canlı olarak durumları ile birlikte görüntüleyin.
İstatistikler
• Firma Yönetim Panelinde bulunan ‘İstatistikler’ tabına tıklayın. 
• İlgili sayfada firmanız, personelleriniz ve ürünleriniz ile ilgili tüm 

istatistikleri canlı olarak görüntüleyin.
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