Mng li Dealroom giúp bn nâng cao mc hiu qu và nng sut trong s kin.

Gp g trc tip 1-1 vi mng li Dealroom.

NHNG "MÁNH" CHUN B
iu khin mt ngi tham d hi ngh tr nên ni bt trong ngày tham d s kin là s chun b chu áo. Tuy nhiên – a phn mi ngi
không chun b trc khi tham d s kin, ây là nhng iu bn có th làm tr nên ni bt hn.
T RA NHNG MC TIÊU THIT THC
Chúng tôi mun bn hãy thc hin nhng iu sau:
Gp 25 i tác liên quan ti bn
Trao i 100 danh thip
Xem ít nht 1 din gi
Hc 3 iu mi s giúp bn trong công vic
Xem qua ng dng Deal Room xem ai bn s gp

Nhng t im gp g trc tip ã c thit k.
LÀM KÍN LCH TRÌNH CA BN
Thay vì ch ghi chú “SURF 2019” vào lch ca mình, bn nên lên k hoch n tng gi trc khi tham gia s kin. Hãy ghi chú
nhng iu thú v nht vào trong lch ca bn và tn dng ng dng Deal Room t trc cuc hn vi i tác. ng ch ghi chú mt th n gin
trong lch ca bn.
XÁC NH I TNG – BN MUN GP AI ?
Có mc tiêu thit thc s giúp bn rt nhiu, nhng bit chc chn bn mun gp ai ti s kin cng s rt có li. Vì vy, dành ra mt ít thi
gian tìm hiu ai s có mt ti s kin (s dng ng dng Deal Room), nhng mi quan tâm ca h, hoc bn có th bàn bc vi h v
nhng chuyn gì. Sau ó liên lc vi h thông qua ng dng kt ni Deal Room.
Chúng tôi rt mong mun gp bn ti SURF 2019, khong mt tun trc s kin, chúng tôi s gi cho bn mt email mi s dng ng
dng Deal Room vi hng dn c th, bn có th bt u lên hn vi i tác.
Deal room s c m trong vòng 2 tun trc ngày bt u s kin và bn s nhn c mt email mi tham d. Chào mng bn ã gia nhp
deal room, hãy cùng chun b tham gia s kin thôi nào!
NHINA
(Theo: Trang thông tin điện tử Vườn Ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng – Ngày đưa tin: 30/10/2019)

