
Jeden alebo viac miestnych partnerov siete organizuje podujatie v kombinácii 
s veľtrhom, konferenciou alebo iným druhom podujatia. Ďalší partneri siete 
prinášajú na podujatie spoločnosti a inštitúcie. 

Kooperačné podujatia môžu mať formu 

Na B2B sa stretávajú organizácie, ktoré majú záujem o podobné oblasti alebo 
rovnaký priemysel. Ponúkajú rôzne zručnosti, produkty a služby, aby 
vytvorili sieť a našli pre svoju organizáciu dokonalého partnera. B2B 
umožňuje organizáciám odprezentovať svoju spoločnosť .

• matchmakingu
• speed datingu 
• B2B stretnutia



Ako sa zaregistrovať:

1.  Registrácia
Kliknite na tlačidlo "Registrovať teraz" na pravej strane a postupujte podľa 
krokov registrácie. Pri registrácii na virtuálnu udalosť (alebo čiastočne 
virtuálnu udalosť, kde môžu byť účastníci fyzicky prítomní a mať online 
stretnutia) si účastníci musia nastaviť svoje časové pásmo.
Po schválení vašej registrácie budete pravidelne dostávať aktualizácie 
týkajúce sa ďalších krokov.

2.  Vytvorte si firemný profil
Váš firemný profil bude viditeľný pre všetkých účastníkov. Pridajte 
položky z trhoviska (Marketplace Items) do svojho profilu (produkty, 
služby atď.). Čím viac informácií zverejníte vo svojom profile, tým ľahšie 
vás budú ostatní účastníci identifikovať, ako potenciálneho obchodného 
partnera. Svoj profil môžete upraviť kedykoľvek pred podujatím.

3.  Zaregistrujte sa na programové stretnutia (webinár, workshop)
Vyberte si stretnutia, ku ktorým sa chcete pripojiť, v programe a pridajte 
ich do svojho osobného programu. Hneď ako sa otvorí registrácia na rôzne 
programy, budete informovaní e-mailom.

4.  Zarezervujte si stretnutia 1:1 (dohadzovanie z
vlastnej iniciatívy). Môžete si rezervovať vlastné stretnutia. Ak to chcete 
urobiť, postupujte takto:

• Prezrite si zoznam účastníkov alebo skontrolujte profily trhoviska;
• Použite voliteľné filtre, aby ste ľahko našli tie, ktoré sú v súlade s 

vašimi cieľmi;



5. Príprava: Jeden deň pred podujatím (Technická príprava) 
DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že ako prehliadač používate Mozilla Firefox, 
Google Chrome alebo Microsoft Edge, pretože v prehliadači Internet 
Explorer je problém so zobrazením.

Poznámka: 
Videohovory sa NEDÁ spravovať cez mobilnú aplikáciu b2match. 
Skontrolujte kvalitu zvuku, dôrazne odporúčame použiť náhlavnú súpravu. 
Na zlepšenie kvality obrazu použite dobrú webovú kameru. Vyhnite sa 
pripájaniu cez telefón a používajte spoľahlivé vysokorýchlostné pripojenie 
WIFI.

6. V deň online podujatia

        
REŠPEKTUJTE čas ostatných účastníkov a dostavte sa na všetky svoje 
stretnutia alebo ich zrušte v dostatočnom predstihu, aby ostatní účastníci 
mohli využiť teraz dostupný časový úsek.

• Pošlite žiadosti o stretnutie tým spoločnostiam/osobám, s ktorými sa 
chcete stretnúť;

• Prijmite alebo odmietnite žiadosti o stretnutie, ktoré ste dostali, podľa 
vášho plánu a ich dostupnosti.

• Vstúpte na webovú platformu b2match a buďte online aspoň 5-10 
minút pred začiatkom vašich stretnutí.

• Skontrolujte si najnovšiu verziu plánu stretnutí a pripravte sa na svoje 
stretnutia.

• Pripojte sa k uvítacej informácii a pred prvým stretnutím 1:1 sa uistite, 
že ste online.



                                    Prečo sa zúčastniť na online podujatí?

 

HAPPY MATCHMAKING!

• Registrácia a účasť je zdarma
• Časovo a nákladovo efektívny spôsob získavania kontaktov
• Publikovanie a prezentovanie svojich produktov, projektov, služieb alebo 

obchodných potrieb účastníkom podujatí       
• Vopred dohodnuté stretnutia s vybranými potenciálnymi partnermi
• Príprava podrobného popisu organizácie, aby ste ostatným účastníkom 

poskytli uspokojivé informácie o vašej spoločnosti, inštitúcii atď.
• Možnosť nadviazania medzinárodnej spolupráce (technologickej, obchodnej 

alebo (projektovej)
• Výmena skúseností a názorov so spoločnosťami z európskych krajín
• Zoznámenie sa s hráčmi ponúkajúcimi doplnkové služby a produkty
• Prístup k znalostiam o nových technológiách a riešeniach
• Diskusia o výskumných projektoch
• O krok vpred pred svojimi konkurentmi tým, že budete na podujatí viditeľní 
• Odborná asistencia pred, počas a po podujatí
• Možnosť propagovať váš úspešný príbeh medzi európskymi kanálmi a 

sieťou Enterprise Europe Network



Ďalšie informácie o ONLINE podujatiach nájdete na 
stránke www.rpicpo.sk

Kontakt:

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov 
člen siete Enterprise Europe Network

Raymanova 9
Prešov 080 01

e-mail: een@rpicpo.sk

           RPIC Prešov
rpicpo

http://www.rpicpo.sk/?fbclid=IwAR0VSa3BBGcX5FUWM-mzJRDwdY2j5zbG9dcR1D_q9cyO5uVR7m__G0aNCFc
mailto:een@rpicpo.sk

