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Näin rekisteröidyt Tavata
palveluun sekä -tapahtumaan.

Tavata on uusi, moderni ja helppokäyttöinen verkostoitumistyökalu. Sen avulla saat tapahtumista ja verkostoista huomattavasti
enemmän irti tutustumalla muihin osallistujiin jo ennen tapahtumaa. Muista rekisteröityä Tavata-palveluun ja Tavataan jo hyvissä
ajoin ennen tapahtuman alkua niin kerkeät sopia tärkeitä tapaamisia sinulle parhaiten soveltuvien ihmisten kanssa. Tavata palvelu
toimii suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.

Toimi näin:
1. Kirjaudu ja tee oma henkilöprofiili Tavata palveluun
Mene selaimella osoitteeseen https://app.tavata.events ja rekisteröidy tai kirjaudu sisään. Kirjautumisen jälkeen täytä
perusprofiilisi tiedot ja tallenna.

2. Liity tapahtumaan
Valitse Liity koodilla-painike (+) sivun ylälaidasta ja liity tapahtumaan järjestäjältä saamallasi koodilla. HUOM! Löydät
tapahtuman myöhemmin Omat tapahtumani ja yhteisöt-välilehdeltä.

3. Rakenna oma tapahtumakohtainen profiilisi
3.1. Valitse yritys, jota edustat tapahtumassa.
3.2. Valitse roolisi tapahtumassa.
3.3. Vastaa mahdollisiin lisäkysymyksiin, joita tapahtuman järjestäjä on voinut asettaa.
3.4. Kirjoita tapahtumakohtainen esittelysi tai käytä henkilöprofiilisi esittelytekstiä. Muista, että esittelytekstillä
varustettu henkilöprofiili saa huomattavasti enemmän yhteydenottoja muilta tapahtuman kävijöiltä verrattuna
henkilöprofiileihin, joissa ei ole esittelytekstiä lainkaan!
3.5. Valitse itsellesi sopivat Tarjotaan ja etsitään avainsanat. Avainsanat auttavat Tavata-palvelua löytämään sinulle
parhaiten soveltuvimmat henkilöt tapahtumasta.
3.6. Lisää halutessasi tageja, jotka kertovat lyhyesti lisää edustamasta yrityksestä ja/tai tarjoamastasi asioista.
Muista tallentaa muutokset ennen siirtymistä seuraavalle sivulle!

4. Verkostoidu ja sovi tapaamisia
Osallistujat-välilehdellä voit tutustua muihin tapahtuman osallistujiin. Tutustu rauhassa, äläkä unohda katsoa kortin
kääntöpuolta. Ehdota tapaamista kortin tapaamispainikkeesta. Voit liittää mukaan halutessasi myös viestin. Tapaamiskutsut
välittyvät sähköpostiin sekä osallistujien omaan aikatauluun Aikataulu ja Ohjelma-välilehdelle. Muistathan käydä
katsomassa, onko sinulle ehdotettu tapaamisia ja hyväksy tai hylkää ne.
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Liityttyäsi tapahtumaan valitse Profiili ja täytä tapahtumakohtaiset tietosi annettuihin kenttiin.

5. Hallitse tapaamisiasi ja päivän ohjelmaa
Voit tarkastella ja perua omia tapaamisiasi tapahtuman Aikataulu ja Ohjelma-välilehdellä. Merkitse omassa aikataulussasi,
milloin olet itse tavoitettavissa (Aikataulu --> Oma merkintä --> Seliteteksti, esim poissa) Oma merkintä siis sulkee pois aikoja,
jolloin et ole tavattavissa.
Ohjelma-välilehdeltä löydät tapahtuman ohjelmanumerot, jotka voit valita omaan aikatauluusi painamalla + painiketta
ohjelmanumeron laidasta. Tällöin ohjelmanumero siirtyy myös omaan aikatauluusi. Jos avaat ohjelmanumeron, voit tarkastella
streamia, webinaaria tai tallennetta, jos järjestäjä on sellaisen lisännyt. Löydät myös tarkemman ohjelmankuvauksen sekä
esittelyn esiintyjästä samasta kohdasta.
Videotapaamiset
Siirtyäksesi videotapaamiseen mene Aikataulu-välilehdellä kyseisen tapaamisen kohdalle ja paina oikean laidan
nuolinäppäimestä avataksesi videotapaamisen. Huom! Videotapaaminen avautuu vasta sitten, kun molemmat osapuolet ovat
hyväksyneet sen.
Videotapaamisiin käytettävä selain on Chrome, sillä Tavatan tapaamisiin käytettävä videoneuvotteluohjelma ei tue tällä
hetkellä muita selaimia.
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Huomio mobiilikäyttäjä!
Käyttäessäsi mobiililaitetta videotapaamiseen, sinun on ladattava Jitsi-sovellus puhelimeesi etukäteen. Lataa Jitsi Meet
sovelluskaupastasi, muita toimenpiteitä ei vaadita. Kun siirryt Tavatassa videotapaamiseen, tapaamisesi siirtyy Jitsisovellukseen. Käyttäessäsi desktop-versiota, videotapaaminen avautuu suoraan Tavatassa eikä sovelluksen lataamista tarvita.

Ole yhteyksissä Tavataan!
Tavata Global Oy
Rautatienkatu 13 C 21, FI-15110 LAHTI
FINLAND

support@tavata.events
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