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Kaip sukurti ir palaikyti tarptautinio tinklo ryšį naudojant naujas
žiniasklaidos priemones.
Kai tik nuspręsite sukurti ir palaikyti tarptautinį ryšį, jūs turite vadovautis toliau pateiktomis
rekomendacijomis:


Prisijunkite prie tarptautinių grupių ir tinklų: Dalyvavimas tarptautinėse platformose
yra vienas iš paprasčiausių būdų kaip užmegzti ryšius ir sukurti savo tarptautinį
tinklą. El- pašto adresai, internetinės grupės ir tinklų svetainės gali būti sujungiamos
be didelių pastangų. Įsitraukimas į šias diskusijas nėra jokia problema.
Žinomiausios platformos, skirtos profesionaliems kūrėjams yra Llinkedin and Xing.
(Mashable Business, 2010)



Naudokite tradicines web 2.0 priemones: Turintys pripažinimą tinklai tokie kaip
Facebook, Twitter ir kt. pasiūlys jums lengvus ir laiką taupančius būdus kaip
palaikyti ryšius su savo adresatais. Tačiau reikia nepamiršti, kad kontaktinis
numeris nėra taip svarbu kaip bendravimo reguliavimas. (Mashable Business,
2010)



Dalyvaukite tarptautinėse internetinėse konferencijose ir seminaruose: Šiais laikais
yra transliuojama daugybė internetinių seminarų ir konferencijų srautų. Tokias
įprastas konferencijas ir seminarus jūs galite naudoti norėdami bendrauti ir
prisijungti prie kitų tinklo dalyvių (Mashable Business, 2010)



Raskite bendravimo su savo tinklo dalyviais būdus: Jeigu jūs norite turėti vertingą
tarptautinį tinklą, jums reikės stengtis išlaikyti ryšį, pvz. savo kontaktui galite paštu
nusiųsti svarbią informaciją. Jūs turite būti kiek įmanoma paslaugesnis (Mashable
Business, 2010).



Padarykite savo tarptautini žiniatinklį draugišką: Jūs negalite pasiūlyti savo
žiniatinklį, išverstą į visas pasaulio kalbas, bet jūsų internetinis puslapis turėtų būti
išverstas bent jau į anglų kalbą. Šiuo metu esančios vertimo priemonės gali padėti
sukurti tarptautiniu mastu prieinamą internetinį ryšį (Mashable Business, 2010).



Supraskite, kaip skiriasi tinklų kūrimas kitose kultūrose: Skirtingose šalyse tinklai
veikia skirtingai. Internetinis puslapis toks kaip www.kwintessential.co.uk teikia
informaciją apie įvairių kultūrų normas ir vertybes, kurios daro įtaką jūsų tinklo
veiklai. Reikia omenyje turėti vieną dalyką, kad kai kuriose kultūrose asmeniniai ir
verslo tinklai yra griežtai atskirti. Todėl kai jūs projektuojate savo tarptautinio verslo
tinklą, nėra tikslinga įtraukti savo nuotraukų iš paplūdimio ar socialinio tinklo profilių.
(Mashable Business, 2010)



Kas kartą, kai tik įmanoma, asmeniškai susipažinkite su savo internetiniais
adresatais: Prisijungę internetiniai adresatai yra labai naudingi, tačiau privalumai,
susiję su prie tinklo neprisijungusiais kontaktais, nusveria privalumus, susijusius su
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prie tinklo prisijungusiais kontaktais. Taigi, jeigu jūs turite galimybę susitikti su
internetiniais adresatais, realiai jūs turite pasinaudoti šia proga
(Mashable
Business, 2010)
Užduotis: trumpai aprašykite, kaip sukurti geriausią tarptautinį tinklą (atsižvelgiant į
savo aplinkybes)
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Išvada
Šiame modulyje jūs išmokote kaip veiksmingai ir efektyviai įsijungti į tinklą taip pat ir
tarptautiniu mastu. Pirmiausia mes pristatėme paaiškinimą, kodėl tinklų kūrimas yra
svarbus ir pateikėme rekomendacijas kaip efektyviai užmegzti verslo ryšius. Mes
pristatėme tinklų tipus (pvz. klasterius, virtualius įmonkių tinklus ir t.t) ir tinklų kūrimo būdus
(internetinius verslo tinklus, verslo ryšių užmezgimą susitikimų akis į akį metu ir t.t.). Mes
taip pat pristatėme pagrindines tarptautinių tinklų platformas ir pateikėme iš tarptautinių
tinklų gaunamą naudą. Pagaliau mes aprašėme, kaip sukurti ir išlaikyti tarptautinį tinklą.
Dėl jūsų internalizacijos sėkmės yra labai svarbu pripažinti, kad tinklo portalai yra
paprastas būdas užmegzti verslo kontaktus užsienio šalyse, kurios gali veikti kaip jūsų
internacionalizavimo proceso inkubatorius.
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