
 B2B TOPLANTI PLATFORMU TEMEL FONKSİYONLAR KILAVUZU 

Görüşme Talebinde Bulunma 

Sistemde hesabınızı açtıktan sonra, Sistem Yöneticisi hesabınızı kontrol eder ve aktif hale getirir. 

Sistemde kendi hesabınıza girdiğinizde toplantı ajandanızı oluşturabilirsiniz. 

 

Ekrandaki “Book meetings now” (Görüşme Rezervasyonu Oluştur) düğmesine tıkladığınızda tüm 

katılımcı listesini görebilirsiniz. Katılımcı isimlerinin üzerine tıkladığınızda detaylı  firma profiline 

ulaşabilirsiniz.  

 

 

 



“Request meeting” (Görüşme Talep Et) butonuna tıkladığınızda isteğinize göre aşağıda bulunan ekran 

görüntüsünde gelen mesaj kutusuna kendinizi tanıtan bir mesaj yazabilir veya hiç mesaj yazmadan 

“Send Request” butonuna direkt tıklayarak görüşme talebinde bulunabilirsiniz. Görüşme talebiniz 

talepte bulunduğunuz ilgili firma tarafından onaylandığı taktirde toplantı programınız karşı firmanın 

onay esnasında belirlediği saate programlanmış olur.   

 

Gelen Görüşme Taleplerinin Kabul Edilmesi veya Geri Çevrilmesi  

Bir firma size görüşme talebi gönderdiğinde size aşağıdaki ekran görüntüsünde bulunan bilgilendirme 

mesajı gelir. Size gelen talepleri “See meeting requests” (Gelen Görüşme Talepleri) düğmesine 

tıklayarak görüntüleyebilir ve görüşme ajandanızı belirleyebilirsiniz.  

 

 

 



 

Gelen görüşme talepleri “Pending” (Bekleyen Görüşme Talepleri) sekmesinin altında listelenmiştir.  

 

 

Katılımcı adının üzerine tıklayarak görüşme talebinde bulunan firmanın profiline yönlendirilirsiniz. 

Profilin altında bulunan “Accept” (Kabul Et) düğmesine tıklayarak görüşme talebini kabul edebilir 

veya “Decline” (Geri Çevir) dümesine tıklayarak görüşme talebini reddedebilirsiniz. Eğer “Accept” 

(Kabul Et) düğmesine bastıysanız sistem size görüşme saatini belirlemek için zaman çizelgesini 

gösterecektir, bu saatler içerisinden istediğiniz bir saati tıklayarak görüşme saatini belirleyip “Confirm 

Time” (Saati Onayla) düğmesine tıklayarak görüşme saatini onaylayabilirsiniz. 

 

“PAZAR YERİ”NDE (MARKET PLACE) ÜRÜN/SERVİS SERGİLEME 

Ürün veya Hizmetlerinizi ön plana çıkartmak amacıyla Pazar Yeri “Market Place” alanını 

kullanabilirsiniz. Hesabınıza girdiğinizde sağ üst alanda bulunan sekmelerden “Market Place”e 

tıklayınız. Karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsü gelecektir. 



 

  

Sol üst kısımdaki “Browse Opportunities” (Fırsatlara Bak) ve My Opportunities (Fırsatlarım) 

sekmelerinden “My Opportunities” sekmesine tıkladığınızda aşağıdaki ekran görüntüsü gelecektir.   

 

  

Bu sayfada “Product” (Ürün)/”Servis”(Hizmet) kısmına tıkladığınızda ürün/hizmetleriniz hakkında 

detay gireceğiniz New Product (Yeni Ürün)/New Servis (Yeni Hizmet) sayfası açılacaktır.  



 

Title (Başlık) kısmına ürün/hizmet adını, Description (Tanım) kısmına ürününüz/hizmetlerinize ait 

detaylı bilgilerini giriniz ve Type of Product/Type of Service (Ürün/Hizmet Çeşidi) ve Pazar Yeri’de 

aratılacak anahtar kelimeler seçiniz. Ürün girişinde görsellerde ekleyebilirsiniz. Tüm bölümleri 

tamamladıktan sonra Save (Kaydet) tıklayarak aşağıdaki ekran görüntüsünü elde edeceksiniz. Artık 

ürün/hizmetleriniz Pazar Yeri’nde sergilenmektedir.  

 

 

 


