Näin rekisteröidyt Tavata
palveluun sekä -tapahtumaan.
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Tavata on uusi, moderni ja helppokäyttöinen verkostoitumistyökalu. Sen avulla saat tapahtumista ja verkostoista huomattavasti
enemmän irti tutustumalla muihin osallistujiin jo ennen tapahtumaa. Muista rekisteröityä Tavata-palveluun ja Tavataan jo hyvissä
ajoin ennen tapahtuman alkua niin kerkeät sopia täkeitä tapaamisia sinulle parhaiten soveltuvien ihmisten kanssa. Tavata palvelu
toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Toimi näin:
1. Kirjaudu ja tee oma henkilöprofiili Tavata palveluun
Mene selaimella osoitteeseen https://app.tavata.events/signup tai osoitteeseen https://tavata.events/ ja paina ruudun ylälaidasta
rekisteröidy-painiketta. Kirjautumisen jälkeen Tavata palvelu kysyy sinulta tarvittavat tiedot Muokkaa käyttäjäprofiilia-sivulla.

2. Liity tapahtumaan Tavata palvelun sisällä
Valitse Tapahtumat-painike sivun ylälaidasta ja liity tapahtumaan sen
omalla koodilla. HUOM! Koodi lukee tämän sivun alareunassa ja saatsen myös tapahtuman järjestäjän sivuilta tai tapahtuman
järjestäjän lähettämästä sähköpostiviestistä. Valitse listalta lisäämäsi tapahtuma Avaa tapahtuma-painikkeella niin siirryt tapahtuman
tietoihin.

3. Rakenna oma tapahtumakohtainen profiilisi
Valitse tapahtuman sisältä Profiili-välilehti ja täytä tapahtumakohtaiset tietosi annettuihin kenttiin.
3.5. Lisää tageja profiilikorttiisi, jotka kertovat lyhyesti lisää
edustamasta yrityksestä ja/tai tarjoamastasi asioista.
Voit lisätä tageja itse suoraan tagi kenttään.
HUOM! Vasemmalla olevasta kortista näet koko ajan, miten
tietosi näkyvät kortilla ja oikean alareunan nuolesta painamalla
näet mitä kortin kääntöpuolella lukee ja muista tallentaa
muutokset!
Mikäli tarvitset apua profiilin luonnissa, ota yhteyttä
asiakaspalveluumme numerossa 050 525 0073.

4. Verkostoidu ja sovi tapaamisia
Tapahtuman sisällä, Ihmiset-välilehdellä, voit tutustua muihin tapahtumaan osallistuviin henkilöihin. Tutustu rauhassa äläkä unohda katsoa
kortin kääntöpuolta alareunasta löytyvästä nuolesta. Ehdota tapaamista kortin kääntöpuolen painikkeesta. Voit liittää mukaan myös viestin,
jonka valitsemasi henkilö saa sähköpostiinsa tapaamisehdotuksen kanssa. Ehdotus hyväksytään/ peruutetaan sähköpostissa olevista
painikkeista.

5. Hallitse tapaamisiasi
Voit tarkastella ja perua omia tapaamisiasi tapahtuman Aikataulut-välilehdellä.

https://tavata.events/
Seuraa meitä...
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3.1. Valitse yritys jota edustat tapahtumassa.
3.2. Valitse roolisi tapahtumassa.
3.3. Kirjoita tapahtumakohtainen esittelysi tai käytä
henkilöprofiilisi esittelytekstiä. HUOM! Muista että
esittelytekstillä varustettu henkilöprofiili saa huomattavasti
enemmän yhteydenottoja muilta tapahtuman kävijöiltä
verrattuna henkilöprofiileihin joissa ei ole esittelytekstiä
lainkaan.
3.4. Valitse itsellesi sopivat “tarjotaan ja etsitään” avainsanat.
Avainsanat auttavat Tavata-palvelua löytämään sinulle parhaiten
soveltuvimmat henkilöt tapahtumasta.

