
 

 

Praktične smjernice za uspješno sudjelovanje u 

online susretu s mogućim poslovnim partnerima 

 

Kako to funkcionira online susret s mogućim poslovnim partnerima 

Ovaj susret, kojem je svrha upoznavanje i umrežavanje potencijalnih partnera,  brz je i jednostavan 

način da nađete poslovnog partnera razgovorom putem online matchmakng platforme. Tijekom 

20-minutnih razgovora nećete samo upoznati potencijalne partnere, nego i steći nova znanja. 

Potrebno je samo registrirati se na web stranici, unijeti potrebne podatke u svoj profil i potražiti 

potencijalne i odgovarajuće partnere. Kad se otvore rezervacije, možete rezervirati termine za 

razgovor s drugima i oni s vama. S vremena na vrijeme provjeravajte na stranici nove potencijalne 

partnere i zahtjeve za razgovor. Prije početka susreta, provjerite da li je vaše računalo tehnički 

spremno i svoj raspored razgovora.  

Previše informacija? Ne brinite, redovito ćemo vas obavještavati putem e-maila. Slobodno nas 

kontaktirajte, a na web stranici možete pronaći detaljan opis svakog koraka. O samim smjernicama 

i koracima potrebnim za sudjelovanje također možete pronaći u ovom dokumentu.  

Napomena: Prilikom registracije ne zaboravite također označiti kvadratić za webinar, ako želite 

sudjelovati. Za webinar koristimo Zoom-platformu i link će vam po prijavi biti dostavljen.  

Službeni jezik događanja je engleski, ali ukoliko se dogovorite s partnerom, tada možete i na 

hrvatskom ili nekom drugom jeziku održati sastanak. 

 

Za registraciju molimo kliknite na: LINK.  

 

 

https://bringing-value-to-agrobiomass-3.b2match.io/
https://bringing-value-to-agrobiomass-3.b2match.io/


 

 

Vodič 

 

REGISTRACIJA 

● Idite na web-stranicu “Donošenje vrijednosti u Agrobiomasu 3. izdanje”. 

● Kliknite na zeleni gumb "Register" u gornjem desnom kutu. 

● Slijedite upute i dovršite cijelu registraciju. 

● Osim unosa pojedinosti o organizaciji, idite na "marketplace" i navedite vrstu suradnje za 

koju ste zainteresirani – to uvelike povećava vaše šanse da budete rezervirani za relevantne 

sastanke! 

● Što su jasnije i preciznije pojedinosti o vašoj tvrtki, poslovnoj ponudi ili zahtjevu, to će vaš 

profil biti zanimljiv drugima. 

REZERVIRANJE SASTANAKA 

● Provjerite na stranici pod „Participants“ i  „Marketplace“ za potencijalne partnere za 

razgovor. 

● Koristite filtere kako bi lakše pronašli ljude i objave koje odgovaraju vašim interesima. 

● Pošaljite zahtjev za razgovor ljudima/poduzećima s kojima želite razgovarati. 

● Ako napišete zašto ste zainteresirani za razgovor povećat će se šansa za razgovor. 

● Također ćete dobivati zahtjeve za razgovor – ako niste zainteresirani možete odbiti zahtjev. 

● Obično datum i vrijeme sastanka određuje osoba koja prihvaća zahtjev za razgovor, 

uzimajući u obzir obostranu dostupnost.  

● Vremenski period trajanja sastanka: 20 min / sastanak 

 

NEPOSREDNO PRIJE DOGAĐAJA 

● Prijavite se na svoj profil i ili pogledajte datum/vrijeme svojih sastanaka putem izbornika 

“Meetings”. 

● Provjerite zahtjeve za sastanke na čekanju ako ih ima. Sastanke možete prihvatiti ili odbiti. 

● Neposredno prije ili na dan događaja, preuzmite svoj DNEVNI RED i možete vidjeti sve 

zakazane sastanke. 

● Provjerite tehničke karakteristike: kamera, mikrofon, slušalice, računalo itd. 

● Spremni ste za susret! 

https://bringing-value-to-agrobiomass-3.b2match.io/home


● U slučaju da ste zbog nepredviđenih okolnosti nedostupni tijekom zakazanog termina 

sastanka, kontaktirajte sbj@foodbiocluster.dk i partnera sastanka radi mogućeg ponovnog 

zakazivanja sastanka.  

 

TIJEKOM DOGAĐAJA 

● Provjerite najnoviju verziju svog rasporeda pod „Agenda“ putem platforme. Mogu se 

dogoditi iznenadne promjene u posljednji tren. 

● Poštujte vrijeme drugih sudionika i pojavite se na svim svojim sastancima. 

 

NAKON DOGAĐAJA 

● Nakon što je događaj završen, primit ćete poruku s online platforme u kojoj se od vas traži 

da ocijenite vaše cjelokupno iskustvo događanjem putem kratkog upitnika. Jako nam je 

važno vaše mišljenje kako bi sljedeći događaj mogli napraviti još boljim i cijenit ćemo 

svaku povratnu informaciju! 

 

 

Za više informacija, možete kontaktirati našeg partnera za Hrvatsku, Zelena energetska zadruga, 

na: contact@zez.coop  

 

 

 

Hvala na sudjelovanju! 

mailto:contact@zez.coop

