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B2B Networking Günleri
Nitelikli Alıcılar ile Network ve 1:1 Toplantı İmkanı
İstanbul Oyuncak Fuarı B2B Networking Günleri ile fiziksel
fuar günlerinde gerçekleştirdiğimiz alım heyeti
organizasyonumuzu sanal ortama taşıyoruz.

2 gün sürecek etkinlikte hedef ziyaretçi programımız
kapsamında seçtiğimiz yüzlerce nitelikli alıcı ile network
kurma ve video toplantılar gerçekleştirme imkanı
bulacaksınız.

Kimler Faydalanabilir?
İstanbul Oyuncak Fuarı Katılımcılarına Ücretsiz !!
2 gün sürecek B2B etkinliğimiz 3. Uluslararası
İstanbul Oyuncak Fuarı katılımcıları için ücretsizdir

Yurtiçi & Yurtdışı Alım Heyetleri
Hedef Ziyaretçi Programı (TAP) kriterlerimize uyan
nitelikli yurtdışı ve yurtiçi alıcılar B2B Networking
Günleri’ne özel olarak davet edilecektir

Nasıl Çalışıyor?
Kolay Arama & Eşleştirme Sistemi
Deal Room Events tarafından sağlanan B2B
Platformumuz ile katılımcı ve ziyaretçilerimize firma
ve ürünlerini içeren profil oluşturma imkanı
sunuyoruz. Etkinlik başlamadan 1 hafta önce tüm
kayıtlı ziyaretçileri faaliyet alanlarına ve ülkelerine
göre filtreleyebilir ve profillerini inceleyebilirsiniz.
Platform öğrenen eşleştirme algoritması sayesinde
en uygun alıcılar ile bağlantı kurmanızı kolaylaştırır.
Etkinlik Öncesi Buzları Eritin

Etkinlik başlamadan bir hafta önce platforma giriş
yapabilir, alıcılar ile etkileşime geçebilir, toplantı
daveti gönderebilir ve görüşmelerinizin gününü ve
saatini belirleyebilirsiniz.

Firma Profilinizi Oluşturun
Ekibimiz Her Adımda Yanınızda!

• Tüm katılımcılarımızın profilleri ekibimiz tarafından
oluşturulur.
• Firmanızdan ilgili yetkililerin (en az 2 kişi) e-posta adreslerine
Deal Room Events platformuna davet gelir
• Platforma giriş yapıp firma adı, adresi, iletişim bilgileri,
sosyal medya linkleri, web sitesi ve firma tanıtım yazısından
oluşan profilinizi kontrol ederek gerekli gördüğünüz alanları
güncelleyin

• Yeni yetkili oluşturabilir, bilgilerini güncelleyebilir, profil
fotoğrafı ekleyebilirsiniz
• Platformda firmanıza ait banner ve logo alanlarına
görsellerinizi yükleyin
1 Logo (700 x 700 px > 1:1 ratio (kare))

2 Banner (1260 x 300 px > 21:5 ratio)

Platform Nasıl Çalışıyor?
• Alıcılardan size gelen toplantı taleplerine cevap verin ve
uygun olduğunuz toplantı saatlerini paylaşın
• Görüşmek istediğiniz alıcılara siz toplantı talebi
gönderin
• İki tarafın da onayladığı toplantılar Deal Room
platformundaki ajandanıza işlenir
• Toplantı saatleri öncesi platform size SMSve e-mail
olarak hatırlatma gönderir
• Ajandanızda listelenmiş toplantıları saati geldiğinde tek
tık ile başlatabilir ve video konferansa geçebilirsiniz

• Toplantıya ekip arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz

B2B Networking Günleri
Size Ne Sunuyor?
• 600’ün üzerinde Yurtdışı Alıcı
• 300’e yakın Yurtiçi Alıcı
Tüyap Yurtdışı ofisleri aracılığı ile yürüttüğümüz alım heyeti programını
B2B Networking Günleri ile dijitale taşıyoruz. Hedef pazarlarınızdan
nitelikli alıcılar ile fuar tarihinden önce iş bağlantılarınızı kurun ve
ticarete başlayın.

Alım Heyetlerinin Faaliyet Alanları
•

Oyuncak Toptancı vePerakendecileri

•

Lüks Tüketim ve Özel İmalat Satan Dükkan Sahipleri •

Medya ve Basın Kuruluşları

•

Kırtasiye Perakendecileri

•

•

Benzin İstasyonları Market Yetkilileri

•

Hediyelik Eşya Perakendecileri

Eğlence Merkezleri, Parklar,
Akvaryum Yetkilileri

•

Lisans Dağıtım Firmaları Yetkilileri

•

Zincir Market Yetkilileri

•

Hobi Mağazaları Yetkilileri

•

Yayınevleri

•

Büro ve Okul Tipi Kırtasiyeciler

•

Elektronik Satış Mağazaları Yetkilileri

•

Sosyal ve KamuKurumları

•

Kitapevi Yetkilileri

•

Müze İçi Satış Noktaları

•

Reklam Ajansları

•

Eğitim Kurumları Yetkilileri

•

Bebek Ürünleri Satış Noktaları

•

Kreş ve Anaokulu Yetkilileri

•

Çocuk Tekstil Mağazaları Yetkilileri

•

Promosyon Ajansları

Kalıcı İş Bağlantıları
Etkinlik Bittikten Sonra da İletişimi Sürdürün
• Deal Room platformu size etkinlik sonrasında da
toplantı gerçekleştirdiğiniz ve etkileşime girdiğiniz
alıcılarla bağlantıya geçme imkanı sunar
• Toplantılarınıza gerçekleşen iş bağlantısının niteliğine /
büyüklüğüne göre puan verebilir ve toplantı notlarınızı
kaydedebilirsiniz
• Etkinlik sırasında bağlantı kurduğunuz ve toplantı
gerçekleştirdiğiniz tüm alıcıların iletişim bilgilerini
kendi veri tabanınıza indirebilirsiniz

İstanbul Oyuncak Hibrid Fuarı
• Bu yıl ilk kez hibrit modelde kurguladığımız
ve 18-21 Mart 2021’de yüz yüze
gerçekleşecek 3. Uluslararası İstanbul
Oyuncak Fuar’ına katılımları ile destek
veren siz değerli firmalarımıza dijital B2B
görüşme platformu ile hedef kitleniz ile
fuar öncesinde, sırasında ve sonrasında
etkileşim ve network imkanı sunuyoruz.
• Bu süreçte geliştirdiğimiz ihracatınıza katkı
sağlayacak yenilikçi çözümlerle seyahat
engeline takılmayan, yıl boyu kesintisiz
ticaret ve iş bağlantıları için her zaman
yanınızdayız.

