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6.3 - Umawianie się na spotkanie po

spotkaniu networkingowym

A: Halo?

B: Dzień dobry. Nazywam się Artur Kowalik. Czy rozmawiam z Bartłomiejem Kowalskim?

A: Dzień dobry! Tak, przy telefonie.

B: Cześć Bartek! Bardzo mi miło, poznaliśmy się wczoraj na spotkaniu Biznes w Twoich rękach.

A: Ach, tak, Artur, pamiętam. Dziękuję, że dzwonisz.

B: Chciałbym zapytać czy masz może czas na spotkanie w przyszłym tygodniu?

A: W przyszłym tygodniu akurat wyjeżdżam służbowo, ale możemy umówić się po 8 maja, czy tak może

być?

B: Tak, jasne. Którego dnia znajdziesz czas na spotkanie?

A: Hmm… może wtorek, 9 maja o godzinie 12:00?

B: Świetnie, pasuje mi. Gdzie chcesz się spotkać?

A: Czy możesz przyjechać do mojego biura w centrum Krakowa?

B: Jak najbardziej. Mam Twoją wizytówkę, czy adres firmy jest tam aktualny?

A: Tak, adres jest taki jak na wizytówce. Zatem do zobaczenia!

B: Dziękuję Ci bardzo! Do zobaczenia!

Przykład rozmowy telefonicznej umawiającej na spotkanie po spotkaniu

networkingowym:

Temat: Kontakt po spotkaniu networkingowym Kobieta w biznesie

Kasiu! 

Spotkałyśmy się wczoraj na wydarzeniu „Kobieta w biznesie”. Cieszę się niesamowicie, że mogłam Cię tam

spotkać i dowiedzieć się czegoś o Twojej działalności.

Chciałabym zaprosić Cię na spotkanie, abym mogła dowiedzieć się czegoś więcej na Twój temat i chętnie

opowiem Ci czym ja się zajmuję – myślę, że będzie to dla Ciebie interesujące. 

Czy miałabyś czas na spotkanie na początku przyszłego tygodnia, np. w poniedziałek lub wtorek?

Jeżeli tak, to wybierz odpowiednie dla Ciebie miejsce i czas, ja się dostosuję.

Będę wdzięczna za odpowiedź.

Pozdrawiam serdecznie 

Anna Nowik

Twoja Najlepsza Rehabilitacja

Tel.: 111 222 333

E-mail: a.nowik@rehabilitacja.pl

Przykład maila z prośbą o umówienie spotkania:
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Temat: Re: Temat: Kontakt po spotkaniu networkingowym Kobieta w biznesie

Dzień dobry Aniu!

Dziękuję za Twoją wiadomość. Bardzo chętnie spotkam się z Tobą, żeby dowiedzieć się więcej na Twój temat. 

Przyszły tydzień pasuje mi idealnie. Czy może być wtorek, o godzinie 10:00 w kawiarni Caffe przy ul. Wiślanej w

Kielcach? Serwują pyszne późne śniadania, zjemy coś dobrego i porozmawiamy sobie.

Daj mi znać czy pasuje Ci to miejsce i termin.

Pozdrawiam ciepło 

Katarzyna Kalka

Prawnicy i spółka

Tel.: 456 789 123

E-mail: k.kalka@prawnik.pl

Przykład odpowiedzi na maila z prośbą o umówienie spotkania:

Temat: Re:Re: Temat: Kontakt po spotkaniu networkingowym Kobieta w biznesie

Droga Kasiu!

Dziękuję za odpowiedź. Bardzo się cieszę, że będziemy mogły się spotkać. 

Potwierdzam zaproponowany przez Ciebie termin, wtorek o godzinie 10:00 w kawiarni Caffe przy ul. Wiślanej w

Kielcach. 

Życzę Ci udanego dnia i do zobaczenia!

Ania

Przykład odpowiedzi na maila ze zgodą na zaproponowany termin spotkania:

Dodatkowe przykłady zdań do lekcji:

Czy rozmawiam z … (kim?) …

… Arturem Kowalskim / Anną Dereszówką / Piotrem

Jakimowskim / Barbarą Wojciechowską?

Poznaliśmy/Poznałyśmy się … (gdzie? i/lub kiedy?)…

…. wczoraj na spotkaniu networkingowym w Krakowie /

dwa dni temu na konferencji dla nauczycieli / w zeszłym

tygodniu na wystawie sztuki / kilka dni temu na szkoleniu dla

księgowych / w zeszłą środę na spotkaniu dla rodziców.

Czy miałabyś/miałbyś czas na spotkanie … (kiedy?)…

… w piątek 8 (ósmego) marca / w środę 14 (czternastego) grudnia

/ w poniedziałek 7 (siódmego) lutego / we wtorek 15 (piętnastego)

stycznia / na początku przyszłego tygodnia / pod koniec tego

tygodnia?

Potwierdzam … (co?) …

… proponowany przez Ciebie termin / wtorek w przyszłym tygodniu

/ spotkanie w najbliższy poniedziałek / zaproponowany przez

Ciebie dzień.

Chciałabym/Chciałbym dowiedzieć się więcej na temat …

(czego?)…

… Twojej firmy / Twojej działalności / tego, czym się zajmujesz /

Twoich działań w Internecie / tego, jak pomagasz przedsiębiorcom

/ Twojego doświadczenia w branży.
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