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Nedir Hibrit Kongre?

Değişen Dünya’nın dinamikleri doğrultusunda kongrenizi hem 
fiziksel hem de sanal ortamda yapmanıza yardımcı olmak adına 
Burkon Hibrit kongre altyapımızı sizler için oluşturduk.

Fiziki Kongre01

Fiziksel olarak kongre yapmak yerine sadece internet üzerinden 
toplantılarınızı planlayabilir katılımcılara interneti olan herhangi 
bir noktadan katılım imkanı sunabilirsiniz.

Online Katılım02
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Burkon Hibrit
Peki Hibrit kongre neden önemli? 

Faydaları var mı?



Burkon Hibrit (Fiziki+Online Kongre)

burkonweb

Kongrenizi fiziki koşullarda zaten yapmaktasınız. Stand Alanları, toplantı salonları, katılımcı aktiviteleri 
tam planladığınız gibi devam ediyor biraz daha katılımcıya ne derseniz?

Artılar

Burkon Hibrit kongre ile ilgili gelişmeleri aşağıdaki iletişim bilgilerinden öğrenebilir veya sosyal medya 
kanallarımızı takip edebilirsiniz.

Çekirge Cd. No:51/C 16050, BURSA
Tel: 444 9 443 Fax: +90 224 233 80 00 E-mail: burkon@burkon.com

 Yurtiçi katılımcı sayılarınızı artacak. Oturum ve panellerin izlenme oranını yükselecek. Bilgiyi tüm ortamlardan 

hızlıca dağıtabileceksiniz.

 Bir katılımcıya ödediğiniz ortalama maliyetiniz düşecek. Hem konaklama hem de otel fiyatlandırma katılımcı 

adetine göre daha düşük olacak.

 İnteraktif alanda oluşturulabilecek sınırsız sayıda reklam varyasyonu ile sponsor gelirleri daha fazla olacak.

 Yurtdışı misafir ve panelistlerin maliyet oranları azalacak, katılımları artacak.

Burkon_Turizm burkonkongre/

https://www.facebook.com/burkonweb
https://twitter.com/Burkon_Turizm
https://www.instagram.com/burkonkongre/


Neler Yapılabiliyor?
Hibrit kongrede bir yandan fiziksel kongreniz devam ederken diğer yandan internette 
kongrenizi destekleyen bir yardımcınız var. Peki online katılanlar ne gibi hizmetlerden 
faydalanabiliyorlar?

İnternet katılımcıları 
panelistlere soru-

cevap bölümleri ile 
sorularını 

yönetebiliyorlar.

Hem Masaüstü PC 
hem de mobil 

cihazlarından (Cep 
telefonu, tablet) 
kongreye katılım 
sağlayabiliyorlar.

Bilgisayar ve cihazlarına herhangi bir program yüklemeden Browser 
üzerinden veya düzenleme kurulunun onayı sonrasında sosyal 

ağlardan giriş yapıp izleyebilirler.

İnternet katılımcıları sertifikalarını da 
kongre sonunda web sitesinden online 
olarak alabilmektedir.



Hibrit Kongre İşleyişi
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Katılımcılar veya panelistler ya kongreye 
gelerek ya da email adreslerine giden link 
sayesinde kongreye katılım yapabiliyorlar.
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İnternet katılımcıları kayıt oldukları E-mail 
adresine gelen link üzerinden giriş yapabiliyor. 

Bu linki başka bir kişiye gönderseler bile 
sadece 1 kullanıcı online olarak izleme 

imkanına sahip olabiliyor.
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İnteraktif katılımcılar sunumları düzenleme kurulu 
ister ise kayıt edebiliyor veya print screen ile anlık 

sunum resimlerini indirebiliyorlar. 03

Kongre kayıtlarının alınması web sitesi ile başlıyor. 
Katılımcılar fiziksel veya online olarak kayıt yaptırabiliyorlar.
Ücretli veya ücretsiz kayıt toplanabiliyor.
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Kongre sonrası web sitesi 
üzerinden kongre 

resimleri, sunular ve 
sertifikalarına erişim 

sağlayabiliyorlar.
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Referanslar
PANDEMİ VE SONRASINDA OKUL FOBİSİ VE DAVRANIŞSAL

BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI

PANDEMİ İLE İLİŞKİLİ SORUNLARA YAKLAŞIMDA ÇOCUK PSİKİYATRİSTİNİN
TERAPİ ALET ÇANTASI EĞİTİM PROGRAMI
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