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Pohjolan Lääkäripäivät 2021 
Tapahtumaympäristönä toimii Liveton virtuaalitapahtuma-alusta. Tässä tiedostossa on 
ohjeita näytteilleasettajille/kumppaneille ständien sisällöstä sekä tietojen toimittamisesta. 

 

Ohjeita 

Liveton alustalle on mahdollista laittaa tekstiä, kuvia, linkkejä, pdf-tiedostoja ja videoita. 

Linkit voidaan esittää kahdella tavalla: 

• Liveton verkkosivut (upotettuna tekstiin) 
•  Liveton verkkosivut: https://liveto.io/fi/ (näkyville) 

Kirjoita kaikki linkit teksti sisältöön siten, miten haluat ne esitettävän.  

Mahdolliset powerpoint-esitykset tai muut vastaavat esitteet tulee laittaa pdf-tiedostona. 

Erilaisten videoiden sopivuus alustalle upotukseen tarkastetaan case-kohtaisesti. 

Liveton virtuaalitapahtuma-alustalle tulee rekisteröityä. Voit luoda tunnukset osoitteessa 
https://events.liveto.io/signup. 

 

Määräajat 

31.01.2021 mennessä tulee olla toimitettuna kaikki tiedot Liveton Customer Success 
Manager Kristiinalle sähköpostitse osoitteeseen kristiina.viitamaki@liveto.io otsikolla 
PLP2021 / STÄNDIN NIMI. Tämän päivämäärän jälkeen muutoksia tai sisältöjä ei enää 
oteta vastaan. 

Näytteilleasettajille on Basic ja Pro osastovaihtoehdot, ja molemmille on omat pohjat alla. 
Tiedoston lopussa on kuvia esimerkki ständeistä. 
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Kopioi alla oleva pohja ja täytä siihen virtuaaliständin tiedot 

BASIC 

Ständin nimi:  

Lyhyt teksti (max. 150 merkkiä):  

Esittelyteksti: 

Yhteystiedot: 

Linkit mahdollisiin yhteydenotto- ja arvontalomakkeisiin: 

Linkki kotisivulle: 

Linkit some-kanaviin: 

Chatin nimi: 

Chatin kuvaus (max. 100 merkkiä):  

Chatin moderaattorin sähköpostiosoite: 

Sähköpostiosoite, jolle annetaan pääsy alustalle ennen tapahtumaa: 

Voit laittaa seuraavan sähköpostin liitteenä: 

Osaston kansikuva (1920 x 650 px) 
Ständipainikkeen kuva (720 x 400 px) Huom! Emme suosittele, että kuvassa on tekstiä, 
sillä kuva skaalautuu eri tavoin eri kokoisilla näytöillä. 
 

PRO 

Ständin nimi:  

Lyhyt teksti (max. 150 merkkiä):  

Esittelyteksti: 

Yhteystiedot: 

Linkit mahdollisiin yhteydenotto- ja arvontalomakkeisiin: 

Linkki kotisivulle: 

Linkit some-kanaviin: 

Linkit videoihin (2kpl): 
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Chatin nimi: 

Chatin kuvaus (max. 100 merkkiä):  

Chatin moderaattorin sähköpostiosoite: 

Sähköpostiosoite, jolle annetaan pääsy alustalle ennen tapahtumaa: 

Voit laittaa seuraavan sähköpostin liitteenä: 

Osaston kansikuva (1920 x 650 px) 
Muu kuva osastolle (720x720 px) 
Esite/esitys PDF (max. 5 MB) 
Ständipainikkeen kuva (720 x 400 px) Huom! Emme suosittele, että kuvassa on tekstiä, 
sillä kuva skaalautuu eri tavoin eri kokoisilla näytöillä. 

 

Esimerkit 

BASIC 

 

 

 

PRO 
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