Praktične Smjernice za uspješno sudjelovanje u
online susretu s mogućim poslovnim partnerima

Kako radi 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 lice u lice. Odvija se online i sve je organizirano sa
web stranice. 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 i usmjeravati e-mailovima. Slobodno
nas kontaktirajte, a na web stranici se nalazi detaljan opis svakog koraka. Na sljedećoj stranici se nalaze
smjernice sa svim koracima potrebnim za sudjelovanje.

Naravno, službeni jezik događaja je engleski, ali sudionici mogu razgovarati i na drugim jezicima, ako
se tako dogovore.

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

Vodič
REGISTRACIJA






Posjetite web stranicu „Bringing Value to Biomass“
Kliknite na gumb na kojem piše „Register now“ u gornjem desnom kutu
Pratite upute i registrirajte se
Nakon što ste unijeli detalje o organizaciji, kliknite na „marketplace“ i specificirajte za kakve suradnje
ste zainteresirani – to će višestruko povećati vaše šanse za vama bitne sastanke
Što su jasniji i točniji detalji o vašem poduzeću, jasnije vaše poslovne ponude ili vaši upiti, to će vaš
profil biti zanimljiviji drugima.

REZEVIRANJE SASTANAKA








Provjerite stranice „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 povećati 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
Biti ćete informirani o raznim rokovima

NEPOSREDNO PRIJE DOGAĐAJA





Datum i vrijeme vaših sastanka možete vidjeti bilo kada u izborniku „Meetings“
Provjerite sve zahtjeve za razgovor i odbijte one koji vam ne odgovaraju
Provjerite da li je sve u redu sa kamerom, mikrofonom, slušalicama, računalom, itd.
U slučaju da nećete biti dostupni u dogovoreno vrijeme možete direktno kontaktirati drugog sudionika
putem poruke na platformi i ugovoriti vrijeme i metodu sastanka. Savjetujemo da ovo koristite samo u
krajnjem slučaju jer otežava praćenje obavljenih sastanaka.

TIJEKOM DOGAĐAJA



Provjeravajte vaš raspored na platformi zbog mogućih promjena u posljednjem trenutku.
Poštujte vrijeme ostalih sudionika i nemojte kasniti na razgovore.

NAKON DOGAĐAJA


Nakon završetka događaja, biti ćete pravodobno upitani da procijenite vaše sveukupno iskustvo i svaki
vaš održani razgovor. Nećete morati otkriti detalje o razgovorima, nego samo koliko su bili korisni,
hoćete li međusobno surađivati, itd.

Hvala na sudjelovanju!

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

