Siekdami pagerinti LITEXPO teikiamų paslaugų kokybę ir klientų aptarnavimą
bei palengvinti dalyvių registravimosi į parodas tvarką, nuo 2019 m. liepos
mėnesio įdiegėme naują elektroninę dalyvių registracijos ir paslaugų
užsakymų sistemą EXPODOC.
Nuo šiol visi LITEXPO parodų dalyviai registruotis į parodas, pildyti paraiškas
ar keisti informaciją apie savo įmonę galės naujos sistemos elektroninėje
aplinkoje. Suvesti duomenys automatiškai keliaus į LITEXPO verslo valdymo
sistemą, o informacija apie dalyvaujančią parodoje įmonę atsiras
elektroniniame parodos dalyvių kataloge, kuris pasiekiamas visiems LITEXPO
internetinės svetainės vartotojams.
Nuo šiol Jūs galėsite matyti interaktyvų parodos ekspozicinį planą, o pateikti
paraišką rezervuoti parodinį plotą ir užsisakyti papildomas paslaugas bus
galima kelių mygtuku paspaudimu. Patvirtinti dalyvavimą parodoje, t.y.
pasirašyti paraišką-sutartį ar užsisakyti papildomas LITEXPO teikiamas
paslaugas galės tik EXPODOC sistemoje registruoti dalyviai turintys vartotojo
vardą bei slaptažodį.
Tiesioginis
prisijungimo
prie
sistemos
interneto
adresas
https://floorplan.expodoc.com/lt/661/studies-2020. Visą informaciją apie
EXPODOC, vartotojo instrukcijas, slaptažodžio suteikimą ir pan. rasite Dalyvio
atmintinėje LITEXPO svetainėje www.litexpo.lt.
.
Tikimės, kad nauja sistema padės Jums operatyviai ir sklandžiai pasirengti
savo įmonės pristatymui parodoje.

In order to improve the quality of customer services and facilitate the
procedure of exhibitors’ registration for the exhibitions, Lithuanian Exhibition
and Congress Centre LITEXPO installed a new electronic registration and
service order system EXPODOC.
The new system enables exhibitors to register for exhibitions, complete
application forms and update information about their companies on-line. Input

data will be automatically imported to LITEXPO business management
system, while information about companies taking part in the exhibition will
appear in the electronic catalogue of exhibitors, which is accessible for
LITEXPO web-site users.
You will be able to see the interactive floor plan of an exhibition, as well as to
submit an application to reserve exhibition space and order extra services
with just a few clicks.
EXPODOC system can be accessed only by registered users, i.e. users
having a user name and password.
Direct connection to the system is
https://floorplan.expodoc.com/en/661/studijos-2020
All the information about EXPODOC, user’s instructions,
assignment, etc. are available on Users’ Manual at www.litexpo.lt.

password

We do hope that the new system will make your preparation for the exhibition
easier.

