Kooperační burza při 63. Mezinárodním strojírenském veletrhu

4.–7. 10. 2022
Výstaviště Brno, Pavilon A1
Více na www.cc2022.rhkbrno.cz

ÚČAST ZDARMA!

PŘIHLASTE SE TEĎ!
Registrujte se na www.cc2022.rhkbrno.cz

Registrace

Prezentace
produktů a služeb
v on-line katalogu

Výběr partnerů
z on-line katalogu

JAK NA TO?

Rozvrh schůzek
na míru

Obchodní
jednání

JAK NA TO?

Krok

Popis kroku

Registrace

Zaregistrujte se na webovém portále Kontakt-Kontrakt www.cc2022.rhkbrno.cz.

Prezentace produktů
a služeb v on-line
katalogu

Vyplňte svůj kooperační profil – popište svou firmu a vámi nabízenou/poptávanou
formu spolupráce.

Tip: Dejte si záležet. Čím podrobnější a konkrétnější váš profil bude, tím relevantnější žádosti
o schůzku budete následně dostávat.

Výběr partnerů
z on-line katalogu

Tip: Když do žádosti o schůzku nastíníte směr budoucí spolupráce, tak tím zvýšíte šanci na její přijetí.

Rozvrh schůzek
na míru

U žádostí o schůzku navrhněte nejvhodnější termín konání. Sestavte si tak rozvrh schůzek,
který vám bude nejvíce vyhovovat. Reagujte na přijaté žádosti o schůzky – každou schůzku
můžete buď přijmout, anebo odmítnout.

Obchodní jednání

Účast na akci

V on-line katalogu si vyberte nejvhodnější partnery pro spolupráci a pošlete jim žádost o schůzku.

Tip: Pokud vám nevyhovuje termín navržené schůzky, tak schůzku přesuňte na jiný čas.

Bilaterální jednání se budou konat dle vašeho rozvrhu ve dnech 4.–7. 10., a to buď u stolečků
na stánku Kontakt-Kontrakt, anebo na stáncích vystavovatelů.

Tip: V naší b2match aplikaci máte mít vždy nejaktuálnější přehled schůzek.

Vám zajistí:

» předem připravená jednání
» propagaci vaší společnosti a vašich produktů
» podpůrný servis před-během-po akci
» volný vstup na veletrh MSV 2022

Pro vystavovatele:
Schůzky s vašimi budoucími obchodními
partnery budou probíhat na vašem
stánku nebo v jednacích prostorách akce
v pavilonu A1.

Kontakt: Jana Šindelková, e-mail: sindelkova@rhkbrno.cz, tel.: +420 532 194 922
Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Program
na základě grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

