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Үндсэн алхам 1

/Үзэсгэлэнгийн Booth бэлтгэх/



1.2. Үзэсгэлэнгийн павилионы .JPG
хувилбарыг бэлтгэнэ. Үүний тулд та доорх
холбоосоор орж задгай файлыг татаж авна уу.Сонголт 1 – B booth

Анхааруулга: 
• Үзэсгэлэнгийн booth-ний хэмжээ/dimension 1920 × 866
• Нягтаршил/Resolution нь 72x72

Дээрх хэмжээг өөрчилж болохгүйг анхаарна уу!

ЭНД ДАРНА УУ 

Сонголт 2 – C booth

1.1. Доорх үзэсгэлэнгийн BOOTH-ний загвараас сонгоно

B booth сонгосон бол

ЭНД ДАРНА УУ 

C booth сонгосон бол

https://drive.google.com/file/d/1qel4byncZgWVMvk75Yb-iw0Dc154GvVF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qel4byncZgWVMvk75Yb-iw0Dc154GvVF/view?usp=sharing


Сонголт 1 – B booth

1.3. Хэрэв та Сонголт 1 – B booth сонгосон бол:

Баннер 1:
1700 x 920
Хэмжих нэгж: pixel

Энэ хэсэг дээр дарахад
бүтээгдэхүүн цэсрүү
холбогдоно.

Баннер 1 Баннер 2

Баннер 2:
1780 x 1010
Хэмжих нэгж: pixel

Энэ хэсэгт видео тоглуулах
боломжтой 1ш Youtube link
холбоно

ЛОГО-гоо байрлуулахдаа өргөн нь 1500pixel- ээс ихгүй байх. Өндөр хэд ч байж болно.

Татаж авах материал:
Энэ хэсэг дээр дарахад
PDF материал цэсрүү
холбогдоно

Чат:
Энэ хэсэг дээр дарахад
үзэсгэлэн үзэгч үзэсгэлэн
гаргагчтай шууд харилцах
боломжтой тул тухайн үед
оператор онлайн байх
шаардлагатай. Иймд ААН-үүд
өөрийн шууд харилцах
боломжтой сувгаа холбоно.
Жишээ нь: FB messenger байж
болно



Сонголт 2 – C booth

1.4. Хэрэв та Сонголт 2 – C booth сонгосон бол:

Ба
нн

ер
 1

Ба
нн

ер
 2

ЛОГО-гоо байрлуулахдаа өргөн нь 1500pixel- ээс ихгүй байх. Өндөр хэд ч байж болно.

Баннер 1:
500 x 654
Хэмжих нэгж: pixel

Энэ хэсэг дээр дарахад
бүтээгдэхүүн цэсрүү
холбогдоно.

Баннер 2:
500 x 533
Хэмжих нэгж: pixel

LOGO

Баннер 3

Татаж авах 
материал:

Энэ хэсэг дээр
дарахад PDF
материал цэсрүү
холбогдоно

Чат:
Энэ хэсэг дээр дарахад үзэсгэлэн
үзэгч үзэсгэлэн гаргагчтай шууд
харилцах боломжтой тул тухайн үед
оператор онлайн байх
шаардлагатай. Иймд ААН-үүд
өөрийн шууд харилцах боломжтой
сувгаа холбоно. Жишээ нь: FB
messenger байж болно

Баннер 3:
500 x 270
Хэмжих нэгж: pixel

Энэ хэсэгт видео тоглуулах
боломжтой 1ш Youtube link
холбоно (админ эрхээр)



Дээрх алхмуудыг хийж дууссанаар таны үзэсгэлэнгийн booth-ний загвар бэлэн болно

АНХААРУУЛГА
JPG өргөтгөлтэй хадгалана

Үзэсгэлэнгийн booth-ний хэмжээ/dimension: 1920 × 866 pixel
Нягтаршил/Resolution DPI: 72

Дээрх хэмжээг өөрчилж болохгүйг анхаарна уу!

B Booth-ний загвар C Booth-ний загвар



Үндсэн алхам 2

/Үзэсгэлэнгийн Booth-ний 
цэсд орох мэдээлэл бэлтгэх/



Энэ хэсэгт
үзэсгэлэнд оролцох
бүтээгдэхүүний
зураг болон
мэдээллийг оруулна

Энэ хэсэгт байгууллагын
мэдээллийг байршуулна.
Зураг болон текст
байршуулах боломжтой

Холбоо барих
мэдээллийг
байрлуулах
боломжтой. Утас,
имэйл, хаяг зэрэг
зураг болон текст
хэлбэрээр байршина

Холбоо барих мэдээллийг
байрлуулах боломжтой.
Утас, имэйл, хаяг зэрэг
зураг болон текст
хэлбэрээр байршина

Дээрх сошиал холбоосууд
байгаа бол линк холбох
боломжтой

Booth хэсэг дээр Chat with
us цэс дээр байрлах чат
холбогдоно



1. Таны www.expomongolia.org/tenderexpo/-д бүртгүүлсэн имэйл хаяг дээр админ эрхийн
username, password очно.

2. https://www.expomongolia.org/tenderexpo/manage/-рүү хандан имэйлээр очсон
хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг хийж нэвтэрнэ.

https://www.expomongolia.org/tenderexpo/-%D0%B4
https://www.expomongolia.org/tenderexpo/manage/


3. Засах гэсэн цэнхэр товч дээр дарна

4. Гарчиг хэсэг дээр байгууллагын нэрийг оруулна.

5. Хаягийн мэдээллийг
оруулна

• Утас
• Имэйл
• Вэбсайт
• Хаяг зэргээ оруулаад

НЭМЭЛТ хэсэг дээр зураг
болон тэкст хэлбэрээр
холбоо барихтай холбоотой
мэдээлэл нэмж болно



6. Booth дээрх Youtube видео болон FB чатны URL-ийг холбоно.

7. Өөрийн байгууллагынхаа Social холбоосууд-ыг тухайн нүдэнд оруулна



7. Бидний тухай цэсд өөрийн байгууллагын танилцуулага мэдээллээ оруулна. Текст болон
зураг оруулах боломжтой.

Энэхүү сум дээр дарж 
зураг upload хийж 
оруулах боломжтой

Энэхүү товлуур дээр 
дарж link холбох 
боломжтой

Текстүүдийг энэхүү 
талбарт бичнэ



7. Брошур цэсд мэдээлэл оруулахдаа Docs гэсэн талбарт дэлгэрэнгүй татаж авах
материалуудыг байршуулна.

1. Бүх материал PDF хөвөргөлтэй 
байна

2. Google drive дээр байршуулна
3. Тухайн google drive хуулсан pdf 

file тус бүрийн link-ийг mouse 2
дээрээ даран get link дарж авна. 
Тухайн файл public тохиргоон 
дээр байна.



8. Бэлтгэсэн google drive-ийн Link-ээ
Docs талбар дээр нэр өгч холбоно

9. Энэхүү товчлуур дээр дарж хэдэн ч
файл нэмж оруулах боломжтой бөгөөд
тус бүрт нэр өгч холбоно

10. Тухайн файлын нэрийг бичээд ивэвхжүүлээд 
энэхүү товчлуур дээр дарж Link-ийг холбоно

11. Link-ээ URL гэсэн нүдэнд хуулан OK дарна



12. Лого хэсэгт байгууллагынхаа логог оруулна

13. Энэхүү товчлуур дээр
дарж логог upload хийнэ

Анхааруулга:

1. Логог 384x173 хэмжээтэй 
хөндлөн  цагаан background дээр 
байршуулна

2. Зургын хэмжээ 1MB-аас 
хэтрэхгүй байх

3. Зөвхөн JPG өргөтгөлтэй байна



13. 1-р алхам дээр бэлтгэсэн үзэсгэлэнгийн booth-ний JPG зургийг дараах 2 цэсэнд тус бүр upload хийнэ

Энэхүү товчлуур дээр дарж
booth-ний зургийг upload хийнэ

Энэхүү товчлуур дээр дарж
booth-ний зургийг upload хийнэ

Анхааруулга:

Бүх мэдээллийг оруулж дуусаад 
хадгалах товчыг дарна



14. Бүтээгдэхүүн хэсэгт үзэсгэлэнгийн booth-д танилцуулах мэдээллийг оруулна.

Энэхүү товчлуур дээр дарж
бүтээгдэхүүн тус бүрийг нэг
нэгээр нь нэмж оруулна



15. Гарчиг хэсэгт бүтээгдэхүүний нэрийг оруулна

16. Үнэ хэсэгт үнийн мэдээллийг 
оруулна

17. Бүтээгдэхүүний мэдээлэл хэсэгт 
бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг текст хэлбэрээр оруулна



18. Бүтээгдэхүүний зураг хэсэгт бүтээгдэхүүний зургийг оруулна

Анхааруулга:

Зургийн хэмжээ: 1400x1100

Хэмжих нэгж: pixel

Бүх алхмыг хийж дуусаад 
хадгалах товчыг дарна



Дээрх алхмуудыг амжилттай хийж 
гүйцэтгэснээр таны Booth бэлэн болно

Хэрэв танд тусламж хэрэгтэй бол 99071145 
утсаар холбогдоно уу.


