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اعثر على شريكك المثالي

تم طرح برنامج توفيق األعمال بهدف تسهيل االتصاالت التجارية بين العارضين 
والزائرين، لذا فهو أداة أساسية تساعد العارضين والزائرين على ترتيب مواعيد 

اجتماعاتهم قبل المعرض على نحو فعال يتيح لهم أقصى استفادة. فهو ينطوي 
على مقابلة األشخاص المناسبين في الوقت المناسب والمكان المناسب.

توفيق األعمال التلقائي

إن التسجيل المسبق لزيارة المعرض يعني اشتراكك تلقائياً في برنامج توفيق األعمال. 
فيرسل لك فريق توفيق األعمال رسالة منفصلة عبر البريد اإللكتروني تحتوي على 

بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك فور االنتهاء من ملء نموذج تسجيل 
الزائرين عبر اإلنترنت، وذلك للتمكن من الدخول إلى برنامج توفيق األعمال الذي 

سيقدم لك تقريراً مخصصاً لجميع الشركات العارضة المشاركة بالمعرض التي تشاركك 
نفس المصالح التجارية لتحديد مواعيد االجتماعات معها.

إذا لم تقم بعد بالتسجيل عبر الموقع االلكتروني، اضغط هنا

http://secure.smartregister.co.uk/events/messefrankfurt/me/launch.aspx?e=126&siteid=ara&referrer=ABMM&utm_source=brochure&utm_medium=digital&utm_campaign=bmm-arb&utm_content=vor
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التصفية المحددة

يوفر لك برنامج توفيق األعمال مجموعة من عوامل التصفية مثل اسم الشركة 
واسم الموظف، والبلد والصناعة والتوصيف باإلضافة إلى الكلمات الرئيسية 

وفئة المشاركة، وذلك لمساعدتك على البحث عن المشاركين الذين ترغب في 
مقابلتهم بالمعرض والتعرف عليهم والتواصل معهم، بشكل أكثر دقة.

اضغط   هنا   لعرض   مسبق للعينة  

تحديد مواعيد االجتماعات

الوقت ثمين في المعرض، حيث سيصطف العديد من الزائرين الواعدين لدى 
منصات الشركات العارضة. وبالنسبة للزائرين، فمن المؤكد أن يقدم لهم معرض 
بهذا الحجم العديد من الفرص الواعدة التي ربما يصعب االستفادة منها جميعاً 

لضيق الوقت. ولكن من خالل التخطيط المسبق لمواعيد االجتماعات يمكنك 
استغالل وقتك وتخطيط يومك على النحو األمثل من خالل تخصيص خانات 

زمنية معينة لألشخاص األكثر أهمية ألعمالك.

https://www.intersec-ksa.com/resources/files/issa2019_bmm_sf.PDF


مفكرة تتبع فوري

اطلع على خطة لمواعيد االجتماعات التي حددتها مسبقاً التي يتم 
تحديثها بشكل فوري من حيث االجتماعات المقبولة أو إلغاء أو 

تغيير المواعيد.

باإلضافة إلى ذلك، سيتمكن العارضون الذين يرغبون في عقد 
اجتماعات معك من تحديد خانة زمنية تكون متواجداً خاللها، حيث 

يكون ذلك واضحاً في مفكرتك.

اضغط   هنا   لعرض   مسبق للعينة  

تحديد مواعيد ورش 
العمل المصغرة

من أهم سمات البرنامج هي القدرة على تحديد مواعيد ورش العمل 
المصغرة. فإن ذلك يساعدك على دعوة مجموعة من العارضين ممن 

يشاركونك المصالح التجارية لعقد المناقشات وتبادل الخبرات والقيام بأكثر 
من ذلك لمصلحة شركتك. سيتم اعالم المشاركين الذين اخترتهم بورشة 

العمل التي اقترحتها ويمكنهم عندئذ االشتراك فيها إذا رغبوا بذلك.

اضغط   هنا   لعرض   مسبق للعينة  

https://www.intersec-ksa.com/resources/files/issa2019_bmm_rttd.PDF
https://www.intersec-ksa.com/resources/files/issa2019_bmm_mw.PDF


دعم فريق توفيق األعمال

إن فريق توفيق األعمال المتخصص التابع لنا على أتم استعداد لمساعدتك 
وإرشادك بشأن سبل االستفادة من البرنامج بأفضل شكل ممكن، وكذلك متابعة 

االجتماعات التي قمت مسبقاً بتحديد مواعيدها، مما يضمن لك االستفادة 
القصوى من المعرض.

استعرض عينة لكيفية عمل برنامج توفيق األعمال خطوة بخطوة 

ملزيد من املعلومات، قم مبراسلة فريق توفيق األعامل التابع لنا عىل عنوان 
events@bizmatchmaking.net الربيد اإللكرتوين

https://youtu.be/Uvsi-2Bk5Rg



