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1) Alege locul sau zona desfășurării  accesibilă pentru toți 

participanții 

 

 

Alege o zonă bine conectată, ușor de găsit și cât mai centrică posibil. 

Avantajul de a avea locuri de parcare pentru clienții cu mașină și un 

restaurant pentru a putea servi o cafea sunt aspecte importante pentru 

desfășurarea unui astfel de evenimente. 

 

    2) Crează un formular de înregistrare 

 

E necesar un LP sau alt document pentru a putea primi înregistrările tuturor 

celor care au dorința de a participa la networking. Datele ce ar fi necesare 

din partea participanților ar fi: nume/prenume, email, telefon, 

activitatea/sector sau serviciul/produsul ce vor să promoveze. 

 

    3) Stabilește un orar potrivit  

 

Orarul ales pentru networking e recomandabil să fie în timpul dimineții când 

lumea este predispusă să asculte și să negocieze. Orele de seară sunt mai 

obositoare, iar atenția asupra informație primite poate să nu fie la maximul 

său potențial. Chiar dacă ai ales o oră după masă, pregătește evenimentul 

cât mai comod și bine organizat, ca cei care vor participa nici să simtă ca 

cele 2-3 ore s-au scurs atât de repede. 

 

    4) Închiriază o sală potrivită 

 

Sala aleasă pentru un eveniment networking trebuie să fie  amplă, 

încăpătoare pentru mese și/sau scaune. Nu e recomandabil ca sală să fie 

prea mare, astfel dă senzația că ați așteptat mai mulți participanți și pare 

goală sala. Dacă sunt fumători, e necesar accesul la teresă, pentru că ei 

vor face networking și în timpul pauzei.  
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    5) Pauză de cafea / fourhchette 

 

E obligatoriu să fie făcută o pauză de cafea la un așa gen de evenimente, 

chiar dacă ar asigura minim o cafea/ceai și dulciuri. Oferă  

ocazia tuturor participanților să interacționeze și să se încadreze la 

eveniment, dacă vin după o zi de lucru obositoare. 

 

 

 

    6) Identitatea participanților 

 

Pentru așa tip de evenimente este recomandabil să putem identifica orice 

participant după nume/prenume , numele companiei sau sectorul activității 

din care face parte. Este o modalitate simplă și comodă de interacționare 

cu ceilalți participanți, pentru că îți oferă să te prezinți direct persoanei, să 

eviți pierderea de timp și gândul că vei putea deranja să-l mai întrebi încă 

o dată cum se numește și ce companie reprezintă. De asemenea este 

important, să fie pus la dispoziția oricărui participant, lista tuturor celor 

prezenți.  

 

     7) Organizarea meselor/scaunelor  

 

 

Este contraindicat ca mesele să fie aranjate ca tip sedință de birou. 

Recomandabil ca în sală să fie pregătite doar scaune așezate unul în fața 

altuia, iar participanții să se miște în direcții contrariii pentru a avea 

posibilitate să aibă contact cu toate persoanele prezente. 

 

 

    8) Anunță participanții să pregătească speach-ul de prezentare 

pentru 30 de secunde 

 

E binevenit să vină pregătiți cu un speach de 30 secunde. Acesta va conține 

o prezentare personală, descrierea activității companiei pe care o reprezintă  
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și cu ce poți fi de folos persoanei care se află în fața sa.  

 

Fii scurt, clar și cuprinzător. După un discurs de 30-60 secunde cealaltă 

persoană trebuie să rețină numele tău, ce vinzi și ce poate cumpăra de la 

tine.  

 

De exemplu: 

Salut. Mă numesc X, compania Y ce o reprezint produce și vinde saltele. 

Dumneavoastră dacă doriți să dormiți relaxant 4 ore pe o saltea bună, cât 

ați dormi 7 ore pe o saltea obișnuită, vă invit să testați 14 zile GRATUIT 

saltele noastre.  

 

 

 

    9) Fă un reminder participanților 

 

Amintește participanților câți membri vor fi, sala, ziua și ora desfășurării 

evenimentului de networking. 

 

Dacă pregătești o listă pe care o distribui  la toți participanții, ei vor ști 

reprezentanții căror companii vor fi prezenți și câți vor fi în total.  

În caz contrat, anunță-i numărul persoanelor pentru a pregăti cărți de vizită 

sau alte materiale promoționale pentru cei prezenți. 

Cărțile de vizită cu datele corecte a persoanei de contact și a companiei pe 

una din rețele de socializare au un avantaj, în comparație cu acele care 

doar oferă puține date, insuficiente pentru a găsi produsul/serviciul 

promovat la eveniment.  

 

Succese în organizarea evenimentelor networking și participarea activă la 

cât mai multe.  

 

Echipa Angry Business  
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