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Podujatie bude prebiehať prostredníctvom platformy Zoom. Na účasť stačí kvalitné 
pripojenie na internet a notebook s webkamerou, mikrofón (príp. iné zariadenie PC/
tablet/mobil), na ktorom sa pripojíte na podujatie. 

INŠTRUKCIE pre SKB 2020 ONLINE
21. OKTÓBER 2020 | ONLINE

1. | ONLINE REGISTRÁCIA do 4. OKTÓBRA 2020

• Účasť je podmienená schválením registrácie a uhradením registračného poplatku 
najneskôr do 4. októbra 2020 (vrátane).

• Dôkladne vyplňte požadované údaje a váš firemný profil. Popíšte stručne, čo ponúkate, 
čo hľadáte a za akých podmienok. Váš profil bude viditeľný počas celej doby otvorenej 
registrácie a môžete si ho priebežne upravovať. Stačí, keď sa prihlásite do svojho profilu 
prostredníctvom svojho hesla.

2. | PÁROVANIE B2B ROKOVANÍ 5. - 13. OKTÓBER 2020

• Prihláste sa do vášho firemného profilu a vyberte si zo zaregistrovaných účastníkov 
partnerov pre B2B rokovania podľa vašich individuálnych potrieb (tzv. párovanie). 

• Rovnako v tomto čase môžete byť oslovený so žiadosťou o stretnutie od iného účastníka 
SKB. Je iba na vás, ktoré stretnutie prijmete. Stretnutie je možné aj zamietnuť, čím sa vám 
uvoľní kapacita pre ďalšie stretnutia. V prípade, že stretnutie nezamietnete, bude vám po 
ukončení obdobia stanoveného na párovanie automaticky napárované a zapísané do vášho 
rozpisu B2B stretnutí.

• Zoznam vašich B2B rokovaní vrátane prihlasovacích linkov na jednotlivé rokovania bude 
zaslaný na kontaktný mail uvedený v registrácii pár dní pred podujatím.

3. | DEŇ PRED PODUJATÍM 20. OKTÓBRA 2020

• Nainštalujte si platformu Zoom 
 

Stiahnite si aplikáciu tu:  
https://zoom.us/download 

https://matchmakingfairbratislava2020.sario.sk/
https://5e44087c71850.site123.me/ako-to-funguje/ako-si-napl%C3%81nova%C5%A4-b2b-rokovanie
https://zoom.us/download
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• V prípade, že ešte nemáte na platforme Zoom vytvorený účet, vytvorte si ho na:  
https://us02web.zoom.us/signup Do okienka „First Name“ vložte názov Vašej spoločnosti 
tak ako ste ho uviedli v registrácii na podujatie SKB.

• V prípade, že už máte na platforme Zoom vytvorený účet, zmeňte si užívateľské meno v 
„My Profile“, v okienku „First Name“ uveďte názov Vašej spoločnosti tak ako ste ho uviedli v 
registrácii na podujatie SKB. 

4. | V DEŇ PODUJATIA 21. OKTÓBRA 2020 | PANELOVÉ DISKUSIE

• Prihláste sa na Otvorenie SKB a panelové diskusie prostredníctvom unikátneho linku 
a pod názvom spoločnosti totožným s registráciou na SKB. Link je platný pre jedno 
zariadenie (notebook/PC/tablet/mobil) a bude vám zaslaný na kontaktný mail uvedený v 
registrácii pár dní pred podujatím spolu s rozpisom B2B rokovaní. 

• V prípade, že účastníka nebude možné identifikovať ako zaregistrovaného, platiaceho 
účastníka, môže mu byť odmietnutý prístup na online SKB bez náhrady škody!

• Prostredníctvom Q/A ikony si zapnete možnosť klásť otázky priamo moderátorovi 
panelových diskusií.

• Oficiálne otvorenie a panelové diskusie budú prebiehať v slovenskom jazyku a zároveň budú 
simultánne tlmočené do anglického jazyka. Jazyk si prepnete prostredníctvom Interpretation 
ikony.

• Ak sa potrebujete vzdialiť (vybitá baterka a pod.) pripojíte sa znova cez váš unikátny link. 

• Prejdite si zoznam vašich 
B2B rokovaní a pripravte 
si podklady, vzorky, 
prezentácie, ktoré by ste 
chceli zobraziť obchodným 
partnerom cez funkciu 
„Share Screen“.

• Pripravte si pohodlné 
prostredie a rezervujte si 
svoj čas na deň podujatia 
(21. októbra 2020).
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https://us02web.zoom.us/signup
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4. | V DEŇ PODUJATIA 21. OKTÓBRA 2020 | ONLINE B2B ROKOVANIA

• Na B2B rokovania sa musíte prihlásiť na platformu Zoom pod názvom spoločnosti 
totožným s registráciou na SKB opäť, avšak teraz prostredníctvom linku 
prislúchajúceho ku konkrétnemu rokovaniu, viď váš rozpis rokovaní. 

• Rozpis rokovaní vám bol zaslaný pár dní pred podujatím. 
• Každé B2B rokovanie má svoj unikátny link.
• Rokovania prebiehajú v 19+1 minútových slotoch. Posledná minúta slúži na odpojenie a 

pripojenia sa na ďalšie plánované rokovanie. Čas jednotlivých slotov je striktne dodržiavaný. 
Po uplynutí 20 minút sa rokovanie automaticky preruší.

• Pre bilaterálne rokovania so zahraničnými spoločnosťami je oficiálne stanovený anglický 
jazyk. Tlmočenie rokovaní nie je zabezpečené.

5. | PO PODUJATÍ 

• Záznam z oficiálneho otvorenia a panelových diskusií bude po podujatí zaslaný na kontaktný 
mail uvedený v registrácii spolu s katalógom účastníkov SKB 2020 a dotazníkom spätnej 
väzby.  

V prípade technických problémov počas B2B rokovaní kontaktujte administrátora 
prostredníctvom chatu v aplikácii Zoom. 
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