VERKOSTOITUMISTAPAHTUMAT
MILTÄ KUULOSTAISI, JOS JOKU HOITAISI PUOLESTASI VERKOSTOITUMISTAPAHTUMAN KAIKKI JÄRJESTELYT
AMMATTITAIDOLLA JA EDULLISESTI, ALUSTA LOPPUUN?

Mikä ffmatchTM ?

ffmatchTM PERUSPALVELUT

ffmatchTM -palvelun avulla järjestettävä verkostoitumistapahtuma on äärimmäisen tehokas tapa tavata lyhyessä ajassa monia potentiaalisia kumppaniehdokkaita.

Peruspalveluihin sisältyy kaikki ne toiminnot, joita
onnistuneessa verkostoitumistapahtumassa
tarvitaan:

Konffan kehittämän ffmatchTM-tuotekonseptin
merkittävin lisäarvo on se, että yritykset tulevat
ennalta sovittuihin tapaamisiin ennakkoon valmistautuneena ja siten voivat heti paneutua liiketoimintakumppanuuteen. Tapaamisen tehokkuus
on näin maksimoitu sillä yritysten pohjatiedot ovat
jo keskustelukumppanilla tiedossa.
Kenelle?
Palvelun asiakkaita ovat kaikki tahot, joiden tehtävänä on edistää yritysten välistä liiketoimintaa
sekä verkostoitumista kohderyhmässä.
Konffa toimii tilaisuuden operatiivisena järjestäjänä, tilaaja vastaa sisältöraamista ja kohderyhmäkontakteista. ffmatchTM säästää tapahtuman tilaajan
resursseja huomattavasti, sillä Konffa vastaa verkostoitumistapahtuman järjestelyistä ”avaimet
käteen”-periaatteella.
Lue lisää ffmatchTM-palvelusta:
www.konffa.fi/fi/verkostoitumistapahtumat

•
•
•
•
•
•
•
•

konsultointi ja suunnittelu
projektin johto ja hallinta, budjettiseuranta
tapahtumakohtainen verkkosivusto, online
ilmoittautumispalvelu ja matchmaking järjestelmä
tapahtumamateriaalit (kutsut, osallistujalistat,
nimikortit, pöytäkartat)
ilmoittautumispisteen ylläpito ja matchmaking
tapahtuman vetäminen
alihankintayhteydet (mm. tilat, tarjoilut)
osallistujaneuvonta ja -yhteydet
osallistujaraportit tilaajalle

ffmatchTM LISÄPALVELUT
Peruspalveluun voidaan tarvittaessa liittää seuraavia
lisäpalveluita:
•
•
•
•
•

oheistapahtumat, seminaarit
tapahtumamarkkinointi ja
markkinointimateriaalit
rahaliikenteen hoitaminen
majoitusvaraukset
palautteenkeruu

Ota yhteyttä!
Konffa Oy, Kirkkokatu 7, 90100 Oulu puh. 0102926500 www.konffa.fi

VERKOSTOITUMISTAPAHTUMAT
VAIVATTOMAT VERKOSTOITUMISTAPAHTUMAT KONFFALTA 6-8 VIIKON
TOIMITUSAJALLA, AVAIMET KÄTEEN-PERIAATTEELLA

ffmatchTM VERKOSTOITUMISTAPAHTUMAT

ALOITUS - MÄÄRITTELYT

Oikeanpuoleiseen kuvaan on merkitty ffmatch verkostoitumistapahtuman tärkeimmät vaiheet.
TM

•
•
•

REFERENSSEJÄMME

2015

•

BusinessOulu: TeollisuusSummitin yhteydessä oleva
Trading Centre Matchmaking-tapahtuma

•

Posintra: Osaavat Metallikourat-matchmaking tapahtuma
BusinessOulu: Teollisuussummitin yhteydessä oleva
Trading Center Matchmaking-tapahtuma

•

Markkinointi, kutsut yms.
ONLINE - ILMOITTAUTUMINEN
•

2014

2013

• BusinessOulu: Suomalais-saksalainen talous-ja tutkimusfoorumin yhteydessä oleva verkostoitumistapahtuma
• BusinessOulu: Teollisuussummitin yhteydessä oleva
Trading Centre Matchmaking-tapahtuma

2012

• Tekesin Vapaa-ajan palvelut-ohjelma: Tekesin
Vapaa-ajan palvelut-ohjelman vuosiseminaarin
yhteydessä oleva matchmaking-tilaisuus
• Luovien alojen verkosto/TEM/KOKO-verkosto:
LUOTU-päivät 2009-2012, useita matchmakingtapahtumia eri paikkakunnilla

2011

• Ouluseutu Yrityspalvelut: useita eri matchmakingtilaisuuksia, 2009- 2011

osallistujat ilmoittautuvat
www-sivuston kautta

TAPAAMISTEN VALINTA ONLINE
•
•

osallistujat valitsevat yritykset,
joita haluavat tavata
osallistujille toimitetaan
tapaamisaikataulu

Tilajärjestelyt
Materiaalituotanto
MATCHMAKING TILAISUUS
•

päivän aikana osallistujat luovat
kontakteja tapaamalla kymmeniä
yrityksiä aikataulunsa mukaisesti

Jälkimarkkinointi
PALAUTEKYSELY ONLINE
•

2010

• Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:
Markkinointiviestinnän päivä, matchmaking- tilaisuus

aloituspalaveri
tilavaraukset
tapahtuman sisällön suunnittelu

•

osallistujat jättävät palautteensa
ja sen kautta voidaan arvioida
tilaisuuden vaikuttavuutta ja
onnistumista
Konffa toimittaa
palauteyhteenvedon järjestäjälle
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