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Aspectes positius
de la sessió No tenir que desplaçar se

La rapidesa en fer les reunions
el fet de tenir les reunions sense sentir el soroll de fons de les
altres converses del networking. No tenir que desplaçar-se
va ser molt profitós, que en una hora puguis exposar el teu
producte a 6 posibles compradors es genial  
la agilitat
L'eficàcia. Es va molt al gra amb un networkings online. Són més
impersonals però més productius.
rapidez y proactividad y simpatico el evento y los asistentes
El format del workshop, molt interessant.
Poder reunirnos exactament 5 minuts. Això feia molt mes ràpida i
productiva la sessió
poder disposar de temps i silenci
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Si
84.6%

No
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La sessió ha permès nous
contactes  i oportunitats
comercials de valor ?

Comentaris

Com alternativa està bé, però m'estimo més les reunions presencials
En el llistat d'empreses que ens heu passat, he trobat a faltar un enllaç a la
pàgina web de les empreses
poder fer més sessions de  networking
on line es molt més agil i per una primera toma de contacte. Rebre
informació de les persones assitents per concertar visites abans.
Realitzar aquestes sessions més sovint. 
Gràcies per oferir-nos la possibilitat de participar-hi!
La possibilitat de guiar més les intervencions (seguiment voluntari). Oferta
A, demanda B, torn de rèplica, discussió.
Em sembla una bona iniciativa que s'hauria de repetir més cops

Aspectes negatius
de la sessió No poder fer-ho en persona

De vegades les reunions es feien curtes
per dir alguna cosa, potser diria el temps  5', pero no ho valoro
en negatiu sinó que a mi em va faltar temps    
el poco tiempo
no hemos entendido todo ya que el catala todavia no es
nuestro fuerte pero alli vamos
Converses incompletes, però en general em sembla bé la idea
de convereses breus.
Problemes per part dels assistents en accedir a zoom


