BUSINESS CONNECT PROGRAMI NEDİR?
Tüyap Fuarcılık Grubu'nun Hybrid+ kurgusunun bir parçasıdır. İş bağlantılarınızı geliştirmenize ve
işinizi kesintisiz sürdürmenize olanak sağlayan dijital bir platformdur.

BUSINESS CONNECT İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ?
Daha Fazla İş İnsanına Ulaşın
Fuar sırasında ziyaret edemediğiniz iş
insanlarına Fuar sonrasında Business Connect
Platformu ile ulaşabilirsiniz.

Hedef Pazar Çalışması

İş Bağlantıları Kurun
Platformda yer alan binlerce alıcı arasından,
kolay arama ve filtreleme yaparak, ürettiğiniz
mal ve hizmetlere uygun iş bağlantıları
kurabilirsiniz.

Fuar kapsamında belirlediğiniz ürün gruplarıyla ilgilenen
binlerce iş insanını akıllı eşleştirme sistemi ile şirketinize
öneriyoruz.

Süre Sınırlarını Aşın

Sürece Hakim Olun

Sizinle eşleşen en uygun profil ile isterseniz
sınırsız mesajlaşabilirsiniz, isterseniz de
videolu toplantı planlayabilirsiniz.

Platform üzerinden tüm
bağlantılarınızı, takviminizi ve çok
daha fazlasın takip edin.

*Rakiplerinizin Önüne Geçin
Platform içerisindeki reklam seçenekleri ile
rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Detaylı
bilgi için satış temsilciniz ile görüşebilirsiniz.

BUSINESS CONNECT PROGRAMINI NASIL KULLANABİLİRİM?
1. Sisteme Giriş Yapın
connect.iplikfuari.com/ adresi üzerinden kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
‘’Şifrenizi bilmiyorsanız ya da kaydınız yok ise KAYDOL ve Şifremi unuttum
seçenekleri ile kolayca giriş yapabilirsiniz. ‘’

2. Profilinizi Oluşturun
Sizinle firmaların iletişime geçmesi ve doğru firmalar ile eşleşmek
için profilinizi güncelleyiniz. Tüm içerikleri eksiksiz olarak
doldurmanız önemlidir.

3. İletişime Geçin
Sisteme giriş yaptıktan sonra dilerseniz hızlı arama ile firmaları bulabilirsiniz.
Dilerseniz de AKILLI EŞLEŞTİRME SİSTEMİ tarafından sizin ilgi alanınıza özel
firmaları keşfedin.

4. Mesajlaşma

5. Online Toplantı
Bağlantılarınızla anlaştıktan sonra, toplantı talebi gönderebilirsiniz.
Onaylanması halinde hem size hem de iş bağlantınıza görüntülü konuşmayı
gerçekleştirebileceğiniz bir toplantı linki gelecektir. Bu linke e-posta
adresinizden, profilinizin altındaki takvimden ve toplantı merkezinden
ulaşabilirsiniz.

İş bağlantısı yapmak istediğiniz firmalar ile özgürce mesajlaşabilirsiniz. İster
bağlantı kartındaki hızlı mesaj ikonundan, isterseniz ‘’bağlantılarım’’
sekmesiyle kişilere ulaşabilirsiniz. Mesajlaşırken dosya gönderebilir,
karşılıklı izin ile, Whatsapp üzerinden görüntülü görüşme başlatabilir ya da
sistem üzerinden canlı görüşme başlatabilirsiniz.

6. Tüm işlemlere tek bakış
Size gelen bağlantı talepleri, mesajları ve tüm soruları profilinizi "bağlantı
işlemleri" sekmesinden yönetebilirsiniz.

