
CARA UPLOAD
POSTER & VIDEO

 [ Panduan Exhibitor ]



01 Persiapkan file poster dan video Anda terlebih dahulu. Sangat disarankan untuk compress 
file poster Anda agar ukuran file menjadi lebih ringan menggunakan tools online berikut ini:
https://tinypng.com/ 

Compress Poster



02 Silahkan login melalui Portal / Dashboard XPOMANIA menggunakan email dan password yang 
terkirim ke email yang telah terdaftar.

Login Portal



03 Setelah berhasil login, silahkan pilih menu “Posters” lalu klik tombol “Add Poster”. Bagian ini ber-
fungsi untuk mengisi Poster Wall pada booth Anda agar tidak tampak kosong/hitam.

Add Poster



04 Silahkan upload file poster yang telah dicompress dengan klik tombol “Choose” dan isikan judul 
poster sesuai konten poster. Jika sudah selesai, silahkan klik tombol “Save” 

Upload Poster



05 Ulangi langkah yang sama untuk upload poster ke-2. Anda akan melihat status kedua poster 
Anda masih berstatus “Draft”. Event Organiser akan mengubah status poster Anda menjadi
“Approved” jika dinilai memenuhi standard dan aturan yang diberlakukan oleh EO.

Poster Status



06 Jangan lupa untuk mengisi “Hotspot” poster Anda dengan file poster yang sama. Dengan cara 
klik “Hotspots” lalu upload poster Anda dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Di dalam 
“Hotspot” anda boleh upload lebih dari 1 poster/image (maksimal 3 poster/image).

Poster Hotspot



07 Berikut tampilan hotspots poster yang telah terisi. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan
poster dalam bentuk halaman pop up pada website pada saat Poster Wall pada booth di klik 
oleh pengunjung booth.

Add Hotspot



08 Anda akan melihat status “Approved” pada kedua poster Anda jika EO telah meng-ACC poster 
yang telah Anda submit.

Status Approved



09 Untuk upload file Video, silahkan pilih menu “Videos” pada menu kiri. Pastikan file video Anda 
tidak lebih dari 5MB. Anda dapat memotong video Anda dengan durasi 10 detik. Karena bagian 
ini hanya berfungsi untuk mengisi display Video Wall pada booth Anda. Jadi tidak perlu upload 
durasi video yang panjang. PERHATIAN: YouTube URL tidak disarankan untuk mengisi bagian ini. 
Durasi video versi yang lebih panjang dapat diupload pada bagian “Hotspot” dan dapat meng-
gunakan YouTube URL. 

Upload Video



10 Sama seperti poster, jangan lupa untuk mengisi “Hotspots” video dengan cara yang sama. 
Anda akan melihat status “Approved” jika video telah di ACC oleh EO.

Status Approved



11 Durasi video versi yang lebih panjang dapat diupload pada bagian “Hotspot” dan dapat meng-
gunakan YouTube URL. Anda boleh memasukkan lebih dari 1 YouTube URL di dalam hotspot 
(maksimal 3 YouTube URL) jika diperlukan.

Hotspot Video



12 Anda juga dapat memanfaatkan CTA button menggunakan external URL link seperti online shop 
Anda: Grab Food, Tokopedia, Shopee, Blibli, dll.

CTA button & URL link



13 Jika poster dan video telah berhasil terisi dengan baik, maka tampilan booth Anda otomatis 
akan terisi dengan baik juga.

Tampilan Booth - Display Video Wall 
dan Poster Wall



14 Jika poster dan video hotspot telah berhasil terisi dengan baik, maka tampilan poster dan video 
hotspot pada booth Anda otomatis akan terisi dengan baik juga.

Display Video Hotspot dan Poster Hotspot


