
INSTRUKCJA O TYM JAK ZAPLANOWAĆ SPOTKANIA B2B  
Z WYKORZYSTANIEM DEDYKOWANEJ PLATFORMY 
MATCHMAKINGOWEJ DOSTĘPNEJ DLA WYSTAWCÓW  
I BRANŻOWYCH ODWIEDZAJĄCYCH / KONTRAHENTÓW NA WARSAW 
GIFT & DECO SHOW - PRZEWODNIK PO KROKU PO KROKU 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

WSZYSCY WYSTAWCY POWINNI ZOSTAĆ ZAREJESTROWANI NA 
PLATFORMIE MATCHMAKINGOWEJ PRZED 10 MAJA 2019.  
W PRZECIWNYM RAZIE KONTRAHENCI ORAZ BRANŻOWI 
ODWIEDZAJĄCY NIE BĘDĄ MOGLI ODPOWIEDNIO UMÓWIĆ SPOTKAN Z 
WYSTAWCAMI PRZED OSTATECZNYM TERMINEM (17 MAJ 2019). 

Pierwsza wizyta i poszczególne kroki rejestracji: 

1. Zarejestruj się jako uczestnik na platformie matchmakingowej 

Kliknij kartę "Zarejestruj" na liście "Menu" po prawej stronie ekranu strony głównej i 
wypełnij wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką *. 

Podczas wypełniania sekcji "Informacje dodatkowe" wybierz opcje w podrozdziałach 
"Obszary działalności" i "Typ profilu", które dokładnie odzwierciedlają Twoją firmę i 
ofertę Twojej firmy. 

W polach "Oferujemy" i "Szukamy" proszę podać dokładny opis swojej oferty rynkowej 
i / lub oczekiwań i potrzeb. 

W podsekcji "Dostępność podczas wydarzenia" wybierz jeden lub więcej 
preferowanych przedziałów czasowych, w których będziesz dostępny i chciałbyś 
organizować spotkania biznesowe. Pamiętaj, że każde spotkanie może mieć 
maksymalnie 20 minut, a podczas trwania Warsaw Gift & Deco Show dostępne są dwa 
przedziały czasowe. 

24 maja 2019: od 12:30 do 17:00 

25 maja 2019: od 11.00 do 17.00 

W polu "Biuro wsparcia" proszę wybrać "Ptak Warsaw Expo". 

W podsekcji "Chciałbym .." proszę wskazać (pole wyboru wielokrotnego), czy jesteś 
zainteresowany kupnem / sprzedażą produktów i / lub usług i / lub technologią i / lub 
znaleźć partnerów do badań i rozwoju. 

Pole wyboru oświadczenia "Potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję Politykę 
prywatności na tej stronie" powinno być przez cały czas zaznaczone.Następnie kliknij 
przycisk "Zarejestruj się".Po kliknięciu przycisku "Rejestracja" na adres e-mail podany 
przez uczestnika podczas procesu rejestracji zostanie wysłana wiadomość 
potwierdzająca rejestrację (i będzie ona widoczna w skrzynce odbiorczej lub może się 
tak zdarzyć, że trafi do spamu konta e-mail). 



Uwaga: Wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji musi zostać otwarta. 
Poszukaj potwierdzenia rejestracji w skrzynce odbiorczej lub spamie twojego 
konta e-mail. Po otwarciu wiadomości powinieneś kliknąć na link wskazany w 
wiadomości. Dopiero wtedy rejestracja w systemie jest zakończona i skuteczna 

2. Zaloguj się do systemu 

Kliknij kartę "Logowanie" na liście "Menu" po prawej stronie na strony głównej, a 
następnie użyj loginu i hasła, które podałeś wcześniej podczas rejestracji na platformie. 

3. Rezerwacja spotkania 

Przejdź do sekcji "Wyświetl profile" na liście "Menu" po prawej stronie ekranu. W 
"Wyświetl profile" możesz przeszukiwać firmy zarejestrowane w systemie. Możesz 
przeglądać  
je według profilu biznesowego i sektorów. Możesz również sprawdzić ich dostępność 
(przedział czasu, kiedy są one dostępne). Jeśli profil firmy odpowiada Twoim 
zainteresowaniom i potrzebom, możesz zaprosić ją na spotkanie, klikając "Zaproś", 
wskazując proponowany czas rozpoczęcia spotkania.Zaproszona firma otrzyma 
wiadomość e-mail "Zaproszenie" w skrzynce odbiorczej  lub w skrzynce spamu swojego 
konta e-mail.  
W treści wiadomości wybrana firma zostanie poinformowana, że zapraszasz ją na 
spotkanie w określonym dniu i o określonej godzinie. 

 
4. Przyjmowanie zaproszenia na spotkanie  

Po otrzymaniu e-maila z zaproszeniem na spotkanie należy przyjąć zaproszenie lub 
odrzucić je. Nie zatrzymuj zaproszenia bez odpowiedzi, ponieważ blokuje on czas na 
inne możliwe spotkania. Zaproszenie powinno zostać przyjęte lub odrzucone tak 
szybko, jak to możliwe. Aby zaakceptować zaproszenie na spotkanie, kliknij link 
podany w wiadomości z zaproszeniem. Firma, która wysłała zaproszenie, 
automatycznie otrzyma wiadomość e-mail "Zaproszenie na przyjęcie". Wiadomość 
poinformuje, że spotkanie zostało potwierdzone. 

5. Odrzucenie zaproszenia na spotkanie 

Aby odrzucić zaproszenie na spotkanie, przejdź do sekcji "Moje spotkania" na liście 
"Menu" po prawej stronie ekranu i znajdź proponowane spotkanie na liście spotkań. 
Kliknij czerwony przycisk obok spotkania, na które Cię zaproszono i naciśnij "Usuń", 
klikając czerwony przycisk. Element spotkania zniknie z listy spotkań. Proponowane 
spotkanie zostanie anulowane.Firma, która zaprosiła Cię na spotkanie, otrzyma 
wiadomość o anulowaniu spotkania. W wiadomości e-mail zostanie potwierdzone, że 
dane spotkanie zostało anulowane. 

6. Plan spotkań 



System zestawia harmonogramy, które dany uczestnik ułożył i zarezerwował. Aby 
pobrać harmonogram do druku w formacie PDF, przejdź do sekcji "Moje spotkania" po 
prawej stronie ekranu i kliknij przycisk "Harmonogram do druku", a Harmonogram 
spotkań dwustronnych zostanie otwarty gotowy do pobrania / wydrukowania. 


