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VÝBER B2B PARTNERA NA ROKOVANIE 9. - 17. MÁJ 2021
Ako zaregistrovaný účastník SKB budete približne 10 dní pred konaním podujatia emailom vyzvaný,
aby ste si vybrali partnerov pre rokovania podľa vašich individuálnych potrieb (tzv. párovanie).

AKO SI VYBRAŤ PARTNERA NA ROKOVANIE
•
•
•
•

prihláste sa do svojho profilu prostredníctvom svojho hesla
otvorte si záložku 'List of participants'
prečítajte si profily jednotlivých účastníkov
vyberte si firmu, s ktorou sa chcete stretnúť a zakliknite tlačítko 'Details'
a následne zelené tlačítko 'Request a Meeting'

AKO PRIJAŤ ALEBO ODMIETNUŤ ŽIADOSŤ O ROKOVANIE
Rovnako v tomto čase môžete byť oslovený so žiadosťou o stretnutie od iného účastníka SKB. Je
iba na vás, ktoré stretnutie prijmete. Stretnutie je možné aj zamietnuť, čím sa vám uvoľní kapacita
pre ďalšie stretnutia. V prípade, že stretnutie nezamietnete, bude vám po ukončení obdobia
stanoveného na párovanie automaticky napárované a zapísané do vášho rozpisu B2B stretnutí.
• prihláste sa do svojho profilu prostredníctvom svojho hesla
• otvorte si záložku 'Meetings', kde budú zobrazené vaše žiadosti o rokovanie 'Own' a zároveň
žiadosti iných účastníkov o stretnutie s vami
• vyberte si z nasledovných možností: 'Guest' spolu so statusom 'Waiting' — čaká na
potvrdenie, 'Confirm“ — prijať žiadosť, 'Delete' — odmietnuť žiadosť
Zoznam vašich B2B rokovaní vrátane prihlasovacích linkov na jednotlivé rokovania bude
zaslaný na kontaktný mail uvedený v registrácii pár dní pred podujatím. Rozpis bude obsahovať
informáciu o názve spoločnosti, presnom čase, čísle rokovacieho miesta a prihlasovací link.

ONLINE B2B ROKOVANIA 25. MÁJ 2021
Na B2B rokovania sa musíte prihlásiť na platformu Zoom pod názvom
spoločnosti totožným s registráciou na SKB opäť, avšak teraz
prostredníctvom linku prislúchajúceho ku konkrétnemu rokovaniu (viď
váš rozpis rokovaní, ktorý vám bol zaslaný pár dní pred podujatím).
• Každé B2B rokovanie má svoj unikátny link.
• Rokovania prebiehajú v 19+1 minútových slotoch. Posledná minúta slúži na odpojenie a
pripojenia sa na ďalšie plánované rokovanie. Čas jednotlivých slotov je striktne dodržiavaný.
Po uplynutí 20 minút sa rokovanie automaticky preruší.
• Pre bilaterálne rokovania so zahraničnými spoločnosťami je oficiálne stanovený
anglický jazyk. Tlmočenie rokovaní nie je zabezpečené.
• Dostavte sa prosím na svoje rokovania pripravený (vzorky, obrázky, katalóg, prezentácia
atď.) a včas.

