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Meet&Match Manual
Co-makers.com helpt in haar unieke rol als onafhankelijke matchmaker in de maakindustrie
uitbesteders en toeleveranciers elkaar op objectieve wijze te vinden.
Meet&Match is de formule die Co-makers.com heeft ontwikkeld voor brokerage events. De basis
wordt gevormd door dezelfde transparante en objectieve matchmaking methode.
In deze ‘Meet&Match Manual’ kunt u lezen hoe u optimaal gebruik maakt van uw deelname aan een
Meet&Match event. U vindt hier hoe u zich kunt inschrijven en aanmelden voor een Meet&Match
event, hoe de planning van gesprekken verloopt en tenslotte hoe u de resultaten na de gesprekken
kunt evalueren. Het Meet&Match team wenst u een ‘successful match’!

De Co-makers.com Meet&Match formule is gebaseerd op 3 hoofdfasen waaruit het proces bestaat:

Meet
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Plan

Hierna worden deze fasen kort uiteen gezet. U kunt het beste deze
handleiding doorlezen en tegelijk de speciale website bekijken. Deze
is te vinden onder: www.co-makers.com/events.

Meet&Match
Participate

1. Participate: U registreert zich.
2. Plan: U plant de gesprekken.
3. Meet: De gesprekken vinden plaats en worden geëvalueerd.
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Participate
Nadat u naar de website bent gesurfd, ziet u een button ‘Registreer nu gratis’. Wanneer u hierop klikt
kunt u vervolgens kiezen om naar het registratieformulier (indien gevraagd: full-profiel) te gaan. Hierbij
legt u eenmalig uw bedrijfsprofiel vast, u kunt dit steeds opnieuw gebruiken voor de verschillende
Meet&Match events. Dit profiel is vrij uitgebreid, maar hoe nauwkeuriger en vollediger u deze
gegevens invult, des te groter de kans op een succesvolle match. Na invullen van deze gegevens is
uw profiel compleet en kunt u met het door u ingevulde e-mailadres en password inloggen op de
website bij ‘login’. Let op: u bent nu nog niet aangemeld voor een van de Meet&Match events! U bent
nu alleen ingeschreven voor de Meet&Match website, u wordt op de hoogte gehouden van nieuwe
events, kunt zien wie meedoen en uiteraard kunt u zich aanmelden.
Wanneer u ingelogd bent, ziet u een kopje ‘To do’. Hier kunt u specifiek per evenement aangeven wat
u zoekt of wat u aan te bieden heeft. Bovendien kunt u zich aanmelden voor de volgende
Meet&Match events. Klikt u nu door een aantal pagina’s heen om u aan te melden. Ook kunt u nog
introducées meenemen. Heeft u deze niet, laat dit deze velden dan leeg en schrijf u in.
te klikken verschijnt uw
Uw profiel staat nu in de lijst met deelnemende bedrijven. Door op
geregistreerde profiel. Afmelden kunt u door onderaan de lijst met deelnemers te klikken op afmelden.
U blijft wel geregistreerd in het Meet&Match systeem.
Plan
Nadat u bent ingeschreven, krijgt u automatisch een e-mailbericht wanneer de ‘plan-fase’ is
aangebroken. Voorafgaand daaraan kunt u alvast een wensenlijst samenstellen door middel van het
klikken op . Dit is met name praktisch wanneer u al even door de lijst met deelnemers scrolt en een
interessante kandidaat ziet voor een gesprek. Dit heeft verder geen gevolgen en is puur een
geheugensteuntje.
Nadat de ‘plan-fase’ is aangebroken gaat u terug naar de website www.co-makers.com/events waar u
na inloggen bij uw ‘To do’ lijst ziet of er al gesprekken zijn aangevraagd door anderen die u moet
bevestigen (of annuleren, geeft u hierbij wel een duidelijke reden aan, deze gaat per e-mail naar de
uitnodigende partij). Ook kunt u zelf gesprekken inplannen door na het maken van de wensenlijst te
klikken op uw agenda. Hier ziet u de vrije plaatsen (‘slots’) in de agenda van uzelf (links) en van de
gewenste kandidaten (rechts) in één overzicht. Nu kunt u zelf de meest optimale planning maken.
Ook kunt u direct van een interessant bedrijfsprofiel via
naar uw agenda klikken. Let wel op dat het
dan moeilijker wordt uw agenda optimaal in de richten omdat u geen overzicht heeft. Heeft u hulp
nodig bij het vinden van passende gesprekspartners of bij het inplannen van afspraken neem dan
even contact op met het Meet&Match team (contactgegevens zie achterzijde).
Meet
Nadat u uw afspraken hebt ingepland, wordt de ‘plan-fase’ afgesloten (meestal twee dagen voor het
Meet&Match event). U kunt nu alleen nog onbevestigde afspraken bevestigen of annuleren. De dag
voor het evenement ontvangt u per e-mail uw ‘persoonlijke afspraken schema’. Hierop staat
aangegeven met wie u wanneer en aan welke tafel een afspraak heeft ingepland. Zorg dat u op tijd
aanwezig bent, de planning is meestal strak.
Na uw deelname aan het Meet&Match event komen wij nog even kort bij u terug voor een evaluatie:
wat vond u van de organisatie van het event, hoe zijn de gesprekken verlopen en wat is de kans op
een ‘successful match’. Dit zorgt ervoor dat wij deze dienstverlening voor u continu kunnen blijven
verbeteren.
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Meest gestelde vragen:
Ik ben mijn password vergeten, wat doe ik nu?
U klikt op de ‘login’ button en vult alleen uw e-mailadres in (waarmee u zich eerder heeft
geregistreerd). Vervolgens vult u geen password in en probeert in te loggen. Nu komt u bij de
‘wachtwoord vergeten’ functie. Hier vult u nogmaals uw e-mailadres in en het password wordt naar dit
e-mailadres opgestuurd.
Hoe kan ik zien of een bedrijf als inkoper of als toeleverancier deelneemt aan de Meet&Match?
Kijk naar de functie van de contactpersoon en klik even door naar de website van de betreffende
deelnemer. Veel bedrijven kunnen overigens voor beide doeleinden deelnemen met één persoon.
De agenda van een interessante gesprekspartner is vol. Hoe kan ik nu toch in contact komen?
U kunt uzelf in de wachtrij plaatsen, de gesprekspartner ziet uw interesse en kan het initiatief nemen u
buiten het programma te ontmoeten. Ook krijgt u bericht wanneer er een ‘slot’ in zijn agenda vrij komt.
Uiteraard kunt u ons ook inschakelen om een afspraak te arrangeren.
Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met het
Co-makers.com Meet&Match team via onderstaande mogelijkheden.
Co-makers International b.v.
Stratumsedijk 25
NL 5611 NA Eindhoven, Nederland
P.O. Box 2071
NL 5600 CB Eindhoven, Nederland
Tel:
Fax:

+31 (0)40 2939700
+31 (0)40 2939701

E-mail: meetmatch@co-makers.com
Web: www.co-makers.com/events
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