
ZİYARETÇİLER İÇİN  
ICA Connect KULLANIM REHBERİ  



İÇİNDEKİLER  

1.  E-posta adresinizi girin   …..  …………………………………………………………………   3 

2. Gelen sistem mailinde yer alan şifre/kayıt kodunu girin    …………….   3 

3. Profilinizi güncelleyin    …..……………………………………….………………………...   4 

4. Listeleri görüntüleyin   ………………………………………………………………….……………   4 

5. Toplantılarınızı ayarlayın   …..…………………………………………………………   5 

6. ICA Connect mobil uygulamasını kullanın   ………………………….…………   6 

  

  



 Uygulamaya giriş yapın ve hesabınızı aktive edin 

2 

Mailde yer alan şifre/kayıt kodunuzu  
girdikten sonra sistem sizden kişisel bir 

şifre belirlemenizi isteyecek. Sonraki  
girişlerinizde belirlemiş olduğunuz şifre ile 

giriş yapmaya devam edebilirsiniz.  
 

Eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız ‘Bana bir 
şifre sıfırlama bağlantısı göndere tıklayın, 

ardından gelecek olan sistem maili  
aracılığıyla şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.  

Online davetiyenizi aldıktan sonra uygulama giriş  
bilgilerinizi içeren sistem maili tarafınıza gönderilmektedir.  

Gelen mail, sistem maili olduğundan 
(noreply@matchmaking.icaevents.com.tr)  

gelen kutunuzda göremezseniz spam/gereksiz
e-posta kutunuzu da kontrol etmeyi unutmayın. 

 

 

Açıklama: 
Her fuarın kendine özel adı ve logosu uygulamada  
bulunmaktadır. ICA Fuarcılık logo ve fuar adı (Event  
Name 20xx) geçici olarak kullanılmıştır.  

 

ICA Fuarları:  
EMITT (emittistanbul.com) 
ER (eurasiarail.eu) 
TBI (yapifuari.com.tr) 
BE (beautyeurasia.com) 
WFI (worldfood-istanbul.com) 

Ayça, Network fırsatları Event Name 20xx için başladı! 

matchmaking.grip.events/eventname20xx/event-login 

Event Name 20xx 

matchmaking.grip.events/eventname20xx/event-login 

Event Name 20xx 

Event Name 20xx 

Event Name 20xx’den selamlar! ICA Connect eşleştirme sistemini Event Name 20xx ’ye katılan tüm Katılımcılar, 
Ziyaretçiler ve Satın Almacılar kullanmaktadır. ICA Connect sistemini kullanabilmek için aşağıdaki adımları takip 

ederek uygulamaya girişinizi hemen yapabilirsiniz. 

1. E-posta adresinizi girin. 

2. Gelen sistem mailinde yer 
alan şifre/kayıt kodunu girin. 

1

Online davetiyenizi oluştururken
vermiş olduğunuz

 e-posta adresinizi girin. 



Profilinizi eksiksiz doldurun ve toplantı isteklerinizi
göndermeye başlayın 

Dilerseniz filtreleri kullanarak 
listeyi tercihlerinize göre  
sınırlandırabilirsiniz.  

Detaylı bilgi için kişinin  
ismine tıklayarak profilini  
görüntüleyebilirsiniz. 

Masaüstü kullanımlarda solda, mobil uygulama 
kullanımlarında ise ekranın en altında bulunan 

‘Daha Fazlası’ kısmında listelere ulaşabilirsiniz.  

Profilinize eklediğiniz bilgilere göre sistemin size önerdiği profilleri burada görebilirsiniz.  

Sizinle ilgilenen profilleri burada görebilirsiniz.  

Sizin ilgilendiğiniz profilleri burada görebilirsiniz.  

Atladığınız (ilgilenmediğiniz) profilleri burada görebilir, dilerseniz tekrardan değerlendirebilirsiniz. 

Karşılıklı olarak ilgilendiğiniz kullanıcılarla Sohbet aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.  

Tüm toplantılarınızı buradan görebilir, dilerseniz tarih/toplantı durumuna göre filtreleyebilirsiniz.  

Katılımcı firmalarımızın listesini buradan görüntüleyebilirsiniz.  

Katılımcılarımızın profillerine eklemiş olduğu ürünlerini buradan görüntüleyebilir, dilerseniz listeyi 
filtreleyerek tercihlerinize göre sınırlandırabilirsiniz.  

Sistemde aktif olan Katılımcı Temsilcilerimizin listesini buradan görüntüleyebilir, dilerseniz  
listeyi filtreleyerek tercihlerinize göre sınırlandırabilirsiniz.  

Event Name 20xx 

matchmaking.grip.events/eventname20xx/event-login 

4. Listeleri görüntüleyin. 
En iyi bağlantıları elde etmek için profilinizi 

tamamlayın. Profilinizi eksiksiz  
doldurduğunuzdan emin olmalısınız.  

3. Profilinizi güncelleyin.  

Dil seçeneğini Türkçe veya İngilizce olarak buradan değiştirebilirsiniz.  

Kişi, ürün veya firma olarak buradan arama yapabilirsiniz.  

ICA Events

ICA Events

ICA Events

ICA Events



Toplantılarınızı planlayın ve iş ağınızı genişletin 

 

 
‘

 

 

 

Konaklama Turizmi, Demiryolu Teknolojisi, İç yapı ve Dekorasyon, Kişisel Bakım Ürünleri, 
Temel Gıdalar ve Yağlar 

7. Toplantılarınızı ayarlayın. 

www.icaevents.com.tr 

ile toplantılar Ayça Aktemur 

Ayça Aktemur 

  

Toptan Satış ve Dağıtım 

Satış ve Pazarlama 

İş amaçlı ürün ve hizmet tedariği 

Kişilerin profillerini görüntüleyerek  
kendileri ve firmaları hakkında daha fazla 
bilgi edinebilirsiniz. 
 
İlgi alanlarınıza göre ‘İlgi göster’ diyebilir 
veya ‘Atlayın’ diyebilirsiniz. İlgi gösterdikten 
sonra karşı tarafın da ilgi göstermesi  
sonucunda chat kısmı aktif hale gelir ve 
chat üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

ICA Fuarcılık

Size uygun tarih ve zamanı seçip kişisel bir mesaj ekleyerek  
toplantı talep edebilirsiniz.  
 
Tarih olarak; fuar tarihlerini seçebilirsiniz. Ayrıca fuar sonrasındaki 
1 hafta için geçerli olan sanal (online) toplantılar ile iş ağınızı  
genişletmeye kaldığınız yerden devam etmenize yardımcı olacak 
sanal toplantılar ayarlayabilir, uygulama aracılığıyla online olarak 
gerçekleştirebilirsiniz.  
 
Toplantı talep ederken veya var olan bir toplantıyı yeniden  
ayarlarken gösterilen zaman ve tarih, her iki kullanıcı için de uygun 
olan zaman dilimlerini göstermektedir.  
Uygulamada gösterilen zamanın, kullanılan cihazın saat dilimine 
bağlı olduğunu unutmayınız. 

Katılımcı Temsilcisi listemizden ilgilendiğiniz kişinin ismine tıklayarak profilini 
görüntüleyebilir, kendisinin paylaşmış olduğu bilgileri görebilir ve toplantı talep 

edebilirsiniz. 



Mobil uygulamamızı telefonunuza indirin, uygulama  
bildirimlerini açın ve ICA Connect ’i her yerde kullanın 

Google Play ve App Store’dan ICA Connect ’i mobil cihazınıza indirin, planladığınız tüm randevularınızı takip 
edin ve istediğiniz değişiklikleri yapın. 

Detaylı bilgi ve sorularınız için 
connect@icaevents.com.tr  

+90 212 970 83 72 

Profilinize giriş yaptıktan  sonra 
Ana Sayfada bulunan ‘’Daha  

Fazlası’’ kısmına  tıklayın.  

‘’Daha Fazlası’’ sayfasındaki 

kısmına tıklayın.  

Karşınıza çıkan bu sayfada  
etkinliğimize katılacak olan tüm 

Katılımcı Temsilcilerimizi
görebilirsiniz. 

 

Event Name 20xx 

Cem Gönüllü 
ICA Events  

Hediye Alptekin 
ICA Events  

Aslı Erden 
ICA Events  

Cenk Erak 
ICA Events  

8. ICA Connect mobil uygulamasını kullanın.  

Hacer Aydın 
East Mediterranean International Tourism & 
Travel 

Semi Benbanaste  
Eurasia Rail 

Banu Keskin  
Yapi - TurkeyBuild Istanbul 

International Cosmetics, Beauty & Hair 

Filiz Mehmedova  

International Food Products & Processing 
Technologies 

Benbanaste Semi 

ICA Events  

Kıvanç Uğur 

  

ICA Connect uygulamasını

“Katılımcı Temsilcilerimizle”

Toplantı yapmak istediğiniz Katılımcı 
Temsilcisinin profiline tıklayın. 

İstediğiniz toplantı tarihini ve saatini 
seçin. Toplantı isteğinizle beraber 

mesaj da gönderebilirsiniz.  

Katılımcı Temsilcisi toplantınızı kabul  
ettikten sonra ayarlanan tüm  
toplantılarınızı, alt menüdeki 

‘’Toplantılar’’ kısmında görebilirsiniz. 

 

Event Name 20xx
 

Event Name 20xx


