SAMSUN SANAYİ VE İHRAÇ
ÜRÜNLERİ SANAL FUARI
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SIK SORULAN SORULAR

Sanal fuar nasıl bir sistemle çalışmaktadır?

Bu sanal fuar globalpiyasa.com veri tabanı üzerinde kurulmuştur. Sanal fuar size
globalpiyasa.com üzerinde yönetim paneli sağlar. Kullanıcı adı ve şifrenizle
globalpiyasa.com platformuna login olduğunuzda size gelen mesajları yönetim
panelinizden izleyebilir, sanal fuar sonrasında da yanıtlayabilir, aynı kullanıcı
bilgilerinizle globalpiyasa.com üzerinde düzenlenen diğer sanal fuarlara
katılabilirsiniz.
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Bu sanal Fuarın diğer sanal fuarlardan farkı nedir?

Globalpiyasa.com B2B alt yapısıyla kurulan sanal fuarlar sürekli yayında olan
büyük veri tabanı üzerinde, güçlü bir iletişim alt yapısı olan dijital iş ağı içinde yer
alırlar. Globalpiyasa.com sanal fuarlarında arama, bulma, filtreleme, raporlama,
analiz, mesajlaşma, paylaşım, çok dilli çeviri, B2B görüşme ve diğer dijital
etkileşim araçları gelişkin bir teknikle oluşturulmuştur. Globalpiyasa.com fuar
sonrası B2B alt yapısını ve büyük veri tabanını sürekli yayında tutar, ziyaretçi-firma etkileşimini ve SEO sürekliliğini kesintiye uğratmaz.
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Bu sanal fuardan ziyaretçi olarak
nasıl faydalanırım?

Burada hem blok, salon ve stantları ziyaret ederek firma ve ürünlere ulaşabilir
hem de üst menüden doğrudan katılımcı firma ve ürünlere erişebilirsiniz. Hedef
firmalarınıza mesaj gönderebilir, sipariş verebilir, online görüşme yapar, dijital
kartvizitinizi bırakabilirsiniz. İsterseniz aranma talebi bırakarak firmanın size
telefon etmesini sağlayabilirsiniz.
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Aradığım firmayı nasıl bulurum?

İsterseniz salon ve stantları ziyaret etmeden, üst menüdeki katılımcılar sekmesini
tıklayarak firma ismini ya da ilgili anahtar sözcüğü yazarak firma listesi elde
edebilirsiniz. Daha sonra soldaki filtre seçeneğini daraltarak firmaları faaliyet,
kategori, şehir, çalışan sayısı, iş türü seçenekleri bazında listeleyebilir, aradığınız
firmaya ulaşabilirsiniz. Firmayı bulduktan sonra sol üst köşedeki “standa git”
seçeneği ile firma standını inceleyebilirsiniz.
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Aradığım ürünü nasıl bulurum?

Üst menüdeki ürünler kısmına anahtar sözcük yazarak ilgili ürünlere ulaşır,
sonrasında çok sayıda arama seçeneği ile aramanızı daraltarak aradığınız ürünü
bulabilirsiniz. Ürün sayfasından da ekranın sol tarafındaki “standa git” seçeneği
ile standa ya da fuar alanına ulaşabilirsiniz.

6

Blok ve Salonları gezerek firmaları bulabilir miyim?

Sanal Fuarın görsel katmanlarını ve renkli stantları gezmekten hoşlandığınız
sürece ilgili standı ziyaret eder ve firma bilgilerine ulaşırsınız.
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Bulduğum firma ya da ürüne daha
sonra nasıl erişirim?

Ziyaret ettiğiniz standın sol tarafındaki favorilerime ekle seçeneği firmayı favori
dosyanıza ekler. Eğer ürünleri ziyaret ettiyseniz ilgili ürünü “favorilerime ekle”
seçeneği ile favori ürün listesine ekleyebilirsiniz. Favori listelerinize ulaşmak için
ekranın sağ üst köşesindeki favorilerim seçeneğini tıklayınız.
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Online görüşme yapabilir miyim?

Evet, standın sol tarafındaki “online görüşme” seçeneği ile firmadan görüşme
linki talep edebilir, ilgili link üzerinden görüşme sağlayabilirsiniz.
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Mesaj sistemi nasıl çalışır?

Mesaj sistemi globalpiyasa.com alt yapısıyla çalışır ve fuar sonrasında da açık
kalır. Ürün bazında ya da firma bazında mesajlaşabilirsiniz. Mesajlar mobil
telefonunuzu girdiğinizde size SMS ya da e-posta yoluyla da ulaşır.
Globalpiyasa.com alt yapısıyla her zaman “online” hissedersiniz.
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Firmaların hangi bilgilerine erişirim?

Firmaların faaliyet bilgisi, ürün bilgisi, video, galeri resmi, sertifika, broşür gibi
bilgilerine ve profillerine girdikleri makine parkı, tanıtıcı makale, Ar-Ge projesi,
konum bilgisi, iş türü, çalışan sayısı, fabrika bilgileri ve diğer ticari bilgilerine
erişebilirsiniz.
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Bu sanal fuarda stant sahibi katılımcı firma olarak
nasıl faaliyetlerde bulunabilirim?

Firma faaliyet ve ürünlerinizi sürekli globalpiyasa.com üzerinde yayında kalacak
şekilde yayınlayabilir ve yönetebilirsiniz. Size iç ve dış piyasadan satın alma
talepleri ve mesajlar gelebilecek üstelik bunlara sürekli olarak erişebileceksiniz.
Tüm bildirimler, mesaj ve talepler size SMS ve E-posta yoluyla da ulaşır. Lütfen
e-posta ve mobil telefonunuzu aktive ediniz.
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Firma olarak globalpiyasa.com hesabımla
başka sanal fuarlara da katılabilir miyim?

Evet, teknik olarak aynı firma profili ve ürünleriyle ve aynı stantla globalpiyasa.com üzerindeki tüm fuarlara katılabilirsiniz. İsterseniz yeni stant talep edebilir,
ürün ve diğer içeriğinizi güncelleyebilirsiniz.

