
 

 

 

 

1. ABİGEM sistem üzerinden benim yerime firma bulup toplantı ayarlıyor mu? Kullanılan 

eşleştirme platformunun potansiyel firma arama, uygun eşleşen firmalar konusunda öneride 

bulunma, toplantı programı yapma, toplantı talebi gönderme ve gelen toplantı taleplerini 

kabul etme veya geri çevirme işlemlerini otomatik olarak sizin adınıza gerçekleştirmeyeceğini 

lütfen unutmayınız. Yani sistemdeki katılımcılar içerisinde arama ve filtreleme yapma, 

görüşme yapmak istediğiniz potansiyel partnerlere toplantı talebi gönderme ve şirketinizle 

ilgilenen firmaların size göndermiş olduğu görüşme taleplerini kabul etme veya geri çevirme 

işlemleri tamamıyla sizin tarafınızdan yapılabilir. Bu işlemlerle ilgili kılavuzumuz ektedir.  

2. Organizasyona katılamama durumum olduğu taktirde ne yapmalıyım? Herhangi bir 

sebeple gelemeyecek olursanız lütfen bizlere olabildiğince erken haber verin ki hem yabancı 

firmalara karşı zor durumda kalmayalım hem de onların programlarını farklı firmalarla 

doldurmak için zamanımız olsun. Büyük çaba harcayarak sizler için uzak mesafelerden 

şirketler getiriyoruz, onlar sizlerin profillerine bakarak katılıp katılım kararı alıyorlar. Siz 

katılmadığınız taktirde buraya gelmek için boşuna zaman tüketmenin yanı sıra sonraki 

yıllardaki katılım kararları olumsuz yönde etkilenmiş oluyor. Bizim tarafımızdan baktığınızda 

ise göstermiş olduğumuz yoğun çabalar boşa gidiyor. Biz bu organizasyonu sizler için 

yapıyoruz ve yaptığımız işi ciddiye alıyoruz. Lütfen katılım kararınıza sadık kalın ve o 

gününüzü görüşmelere ayıracak şekilde planlamanızı yapınız. Emin olun ayırdığınız zaman 

size olumlu dönüşler sağlayacaktır. Önemli Hatırlatma: Bu durumla sık karşılaştığımızdan 

dolayı bu sene bir karar aldık. 2 sene üst üste geçerli bir sebep olmaksızın veya haber 

vermeden katılım sağlamayan firmalar bir daha herhangi bir eşleştirme, işbirlikleri ve yurtdışı 

organizasyonlarımıza kabul edilmeyeceklerdir.  

3. Organizasyon alanına vardığımda ne yapmalıyım? Organizasyonumuza ilk girişinizde Türk 

Firmalar ve Yabancı Firmalar için ayrılmış 2 ayrı kayıt masası olacaktır. Lütfen Türk Kayıt 

Masasından imza karşılığı içerisinde toplantı çizelgeniz ve isimliğiniz olan dosyayı alınız. Artık 

görüşmelere hazırsınız! Önemli Hatırlatma: Ana Fuar Alanı girişinde size katılımcı isimliği 

verilecektir. Lütfen Co-Matching isimliğinizi kullanınız çünkü organizasyonumuz dahilinde 

verdiğimiz öğlen yemekleri sadece Co-Matching katılımcılarına sunulmaktadır. Sizleri genel 

fuar katılımcılarından ayırt edebilmemiz için lütfen size vermiş olduğumuz isimlikleri 

kullanınız.  

4. Toplantı saatime geç kaldığım taktirde ne yapmalıyım? Öncelikli olarak lütfen 

gecikeceğinize dair bize ulaşın. Türk Kayıt Masasına 0530 928 03 47 no’lu telefondan 

ulaşabilirsiniz. Organizasyon alanına vardığınızda Türk Kayıt Masası’na gelerek toplantınıza 



geç kaldığınızı görevli arkadaşlarımıza bildiriniz, onlar size toplantısını kaçırdığınız firmanın ve 

sizin toplantı saatlerinize göre uygun bir saatte yeni bir toplantı ayarlamak konusunda size 

yardımcı olacaklardır.  

5. Hangi toplantı masasında toplantı yapacağımı nereden öğrenebilirim? Size kayıt esnasında 

verilen dosya içerisinde gün boyunca yapacağınız toplantıların saatleri, toplantının hangi 

masada kiminle olacağına dair bilgiler bir ajanda halinde verilmiştir. Toplantı Masaları 

üzerinde bulunan masa numaraları sayesinde hangi masada toplantı yapacağınızı 

bulabilirsiniz. Lütfen size verilen dosyadaki toplantı çizelgesinde belirtilen toplantı saatlerine 

ve masa numaralarına riayet ediniz. Önemli Hatırlatma: Lütfen toplantınız olmadığı halde boş 

toplantı masalarını kullanmayınız. Sizin için son derece konforlu bekleme koltukları seçtik, 

bekleme alanındaki koltuklarda bir sonraki toplantınızı bekleyebilir, iki toplantı arası 

boşluğunuz fazlaysa fuar alanındaki diğer standları gezebilir veya sizlere faydası olacağını 

düşündüğümüz konularda getirdiğimiz konuşmacıları anfi alanında dinleyebilirsiniz. Lütfen 

bir sonraki toplantınız için zamanında masanızda bulununuz.  

6. Karşı firma toplantı saatinde ilgili görüşme masasında yoksa ne yapmalıyım? Firmaların 

toplantılarının bazen geç başlaması veya toplantıların kısa bir süre uzamasından dolayı ilgili 

firma ilk 10 dakika toplantı masasına gelmediyse lütfen Türk Kayıt Masasına danışınız, 

arkadaşlarımız size gerekli yönlendirmeyi yapacaklardır. Toplantı saatinden evvel 

görüşeceğiniz firmaların toplantı alanında olup olmadığını soruşturmanıza gerek yoktur, 

çünkü katılım gerçekleştiremeyecek firmaların kaydını sistemden siliyoruz. Herhangi bir 

aksilik olması durumunda biz sizleri bilgilendireceğiz. Merak etmeyin, biz sizin için her şeyi 

düşündük. 

7. Toplantılar esnasında tercümanlık hizmeti var mı? Evet. Gelen ülkeler için yeterli sayıda 

tercümanımız toplantı alanında bulunacaktır. Tercümanlar toplantı alanında kendilerine 

ayrılan bölümde bulunacaklar, gerekli olduğu toplantılarda toplantıya dahil olacaklardır.  

8. Organizasyon bitiminde yapmam gereken başka bir şey var mı? Size daha iyi hizmet 

verebilmemiz için lütfen “Organizasyon Değerlendirme Formu’nu doldurunuz. Evet, 

yorumlarınızı gerçekten okuyor ve bir sonraki organizasyonumuzu daha iyileştirmek için 

değerlendiriyoruz. Önemli Hatırlatma: Herhangi bir işbirlikteliği olduğunda tarafımıza 

bildirirseniz hem motive oluruz, hem de organizasyonumuzun performansını ölçme şansımız 

olur.  


