Ghid practic de participare cu succes la un
eveniment online de matchmaking
Cum funcționeză
Un eveniment de matchmaking sau de networking este o modalitate rapidă și ușoară de a întâlni potențiali parteneri
de cooperare prin discuții față în față. Evenimentul este online și totul este organizat prin site-ul web. În timpul
întâlnirilor de 20 de minute, nu numai că veți întâlni potențiali parteneri de cooperare, dar veți obține și noi
cunoștințe. Tot ce trebuie să faceți este să vă înregistrați pe site-ul web, să vă completați profilul și să căutați
potențiali și relevanți parteneri de discuție. Când se deschide rezervarea, puteți să solicitați întâlniri sau să fiți solicitat.
Conectați-vă din când în când pentru a verifica noii parteneri potențiali de discuție sau dacă ați primit solicitări de
întâlnire. Înainte de eveniment, faceți setările tehnice ale computerului și verificați programul întâlnirilor, apoi sunteți
gata să participați. Prea multe informații, nu vă faceți griji, veți fi înștiințați și ghidați prin e-mailuri pe parcurs și sunteți
întotdeauna binevenit să ne contactați, iar pe site-ul web există o descriere detaliată a tuturor pașilor. În pagina
următoare, aveți un scurt ghid cu privire la pașii individuali pe care trebuie să îi faceți pentru a participa.
OBS: Limba oficială a evenimentului este engleza, dar întâlnirile pot avea loc în orice limbă pe care participanții le
agreează.
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Ghid
ÎNREGISTRARE
•
•
•
•
•

Accesați site-ul web „Aducem Valoare Biomasei” (Bringing Value to …)
Faceți clic pe butonul verde „Înregistrați-vă acum” din colțul din dreapta sus
Urmați instrucțiunile și finalizați întreaga înregistrare
Pe lângă introducerea detaliilor organizației, vă rugăm să mergeți la ”piața” (Marketplace) și să specificați ce
tipuri de cooperare vă interesează - acest lucru vă mărește șansele de a fi solicitat pentru întâlniri relevante!
Cu cât sunt mai clare și mai precise detaliile pe care le oferiți despre experiența companiei, oferta de afaceri
sau cerere, cu atât profilul dvs. va fi mai interesant pentru alții.

REZERVAREA ÎNTÂLNIRILOR
•
•
•
•
•
•
•

Consultați paginile „Participanți” și „Piață” pentru potențialii parteneri de întâlnire
Utilizați filtrele opționale pentru a găsi cu ușurință persoanele aliniate cu interesele dvs.
Trimiteți cereri de întâlnire acelor companii / persoane pe care doriți să le întâlniți
Adăugarea unui scurt motiv pentru care sunteți interesat de o întâlnire va crește șansele pentru o întâlnire
Veți primi, de asemenea, solicitări de întâlnire - dacă nu sunteți interesat, puteți refuza o întâlnire
De obicei, data și ora unei ședințe sunt programate de persoana care acceptă solicitarea de discuție, având în
vedere disponibilitatea reciprocă.
Veți fi informat cu privire la diferitele termene

IMEDIAT ÎNAINTE DE EVENIMENT
•
•
•
•

Puteți vizualiza data / ora întâlnirilor dvs. în meniul „Întâlniri” în orice moment
Verificați toate solicitările de întâlnire în așteptare, refuzați dacă considerați că întâlnirea nu este relevantă
pentru dvs.
Verificați tehnica: cameră, microfon, căști, computer etc.
În cazul în care circumstanțe neprevăzute vă fac indisponibil în timpul intervalului de întâlnire programat,
puteți, de asemenea, să contactați prin intermediul funcției de mesaj a platformei pe celălalt participant și să
stabiliți ora și metoda de întâlnire la alegere. Vă sugerăm să folosiți acest lucru doar în ultimă instanță,
deoarece face mai dificilă urmărirea întâlnirilor care au avut loc.

PE PARCURSUL EVENIMENTULUI
•
•
•

Verificați cea mai recentă versiune a programului de întâlnire prin intermediul platformei. Din cauza
modificărilor de ultim moment s-ar putea să se fi schimbat ușor.
Vă rugăm să respectați timpul celorlalți participanți și să vă prezentați la toate întâlnirile.
Respectați timpul celorlalți participanți și „prezentați-vă” la toate întâlnirile voastre.

DUPĂ EVENIMENT
•

După încheierea evenimentului, vi se va solicita în timp util să evaluați atât experiența dvs. generală, cât și
fiecare întâlnire specifică ținută. Nu va trebui să dezvăluiți detalii despre discuțiile specifice purtate, doar să
indicați utilitatea acestora, și eventualele posibilități de colaborare etc.
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