Pristopnica

MojObrtnik.com za člane OZS
 Sem član OZS

 Želim postai član OZS

Naziv podjetja: ...........................................................................................................
..................................................................................................................................................

Sedež podjetja: .........................................................................................................
..................................................................................................................................................

Davčna številka: .......................................................................................................
Davčni zavezanec:  DA

 NE

Kontaktna oseba: ...................................................................................................
Telefon: ............................................................................................................................
E-pošta: ...........................................................................................................................
V okviru MojObrtnik.com želim vključiti:
 Spletno predstavitev. Brezplačno.
 Povpraševanje. Letna naročnina znaša 90 evrov*.
 SOS obrtnik. Brezplačno. Možna je le, v kolikor ste naročeni
na Povpraševanje.
 Obrtniške groše. Provizija znaša 9% od prodane vrednosti.

mojobrtnik.com
Člani Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije dobijo več!
Priključite se največji slovenski
spletni zbirki obrtnikov.
V kolikor ste član
Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije,
vam nudimo:

* Prodaja je namenjena pravnim osebam. Cene ne vsebujejo
DDV. Stopnja DDV je 22%.
S podpisom se strinjam s Splošni pogoji poslovanja MojObrtnik.com, ki so
dostopna na www.mojobrtnik.com. Naročniško razmerje se sklene za eno leto in
se vsako leto avtomatično podaljša za še za eno leto. Odpove se pisno z odjavo
poslano na info@mojobrtnik.com najkasneje tri mesece pred potekom razmerja.
Soglašam, da OZS in OOZ obdelujeta moje osebne podatke v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB1) ter internimi akti OZS
in OOZ, z namenom obveščanja o ponudbi in ugodnostih oziroma za namene
neposrednega trženja storitev in produktov MojObrtnik.com; vse tudi preko zgoraj
navedenega E-naslova. Seznanjen sem, da lahko kadarkoli pisno na naslov OZS,
Celovška 71, 1000 Ljubljana, s pripisom: neposredno trženje - odjava zahtevam,
da OZS in/ali OOZ v 15 dneh preneha uporabljati osebne podatke za namen
neposrednega trženja.

 Povpraševanje. Želim vključiti 90-dnevno brezplačno
preizkusno obdobje.

Na vaš poštni naslov vam bomo poslali račun s podatki
za nakazilo. V kolikor boste vključili brezplačno obdobje
povpraševanja, vam bomo ponudbo poslali pred iztekom
brezplačnega obdobja.
Vaše naročniško razmerje bo aktivirano po prejemu plačila
letne naročnine. O vklopu vas bomo obvestili.

• brezplačno spletno
predstavitev vašega
podjetja,
• 90-dnevno
brezplačno
prejemanje
povpraševanj,

• ugodnejši prejem
povpraševanj,
• brezplačen prejem
SOS povpraševanj,
• ugodnejše
sodelovanje pri
groših.

MOJ OBRTNIK
ČLAN OZS

MOJ OBRTNIK

NAZIV IN NASLOV
PODJETJA

brezplačno

brezplačno

SPLETNA
PREDSTAVITEV

brezplačno

-

POVPRAŠEVANJE **

brezplačno 90 dni

brezplačno 30 dni

90 EUR/leto*

450 EUR/leto*

SOS OBRTNIK ***

brezplačno

24 EUR/leto*

OBRTNIŠKI GROŠ ****

9 % od prodane
vrednosti

15 % od prodane
vrednosti

V/na .................................................................................................................
dne ...................................................................................................................
Podpis .............................................................................................................

Ponudnik

*
**
***
****

Prodaja je namenjena pravnim osebam. Cene ne vsebujejo DDV. Stopnja DDV je 22%.
Naročilo na povpraševanje vključuje tudi spletno predstavitev.
SOS Obrtnik je mogoče vključiti le, v kolikor ima podjetje vključeno Povpraševanje.
	Naročilo na Obrtniški groš ni vezano na naročilo na Povpraševanje. Vključuje tudi spletno predstavitev.

Prijavite se še danes na
mojobrtnik.com/postanite-ponudnik
ali izpolnite priloženo prijavnico
ter nam jo pošljite po pošti.
Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije
www.mojobrtnik.com
info@mojobrtnik.com
T 080 12 42

Portal, kjer
se tržimo
dobri
obrtniki.
Prijavite se še danes!

mojobrtnik.com

Zbiranje ponudb preko
enega povpraševanja je
ena najpomembnejših
funkcij portala.

Kupci včasih potrebujejo
obrtnika res nujno. Lahko
pušča voda v stanovanju
ali je treba nujno popraviti
električno napeljavo.

Kupci preko portala
oddajajo povpraševanja.
Vi, naročnik portala,
jih lahko pregledate in
oddate svojo ponudbo.
Morda pritegnete novega
kupca.

Prijavite se še danes na
mojobrtnik.com/postanite-ponudnik
ali izpolnite priloženo prijavnico
ter nam jo pošljite po pošti.

Zato imamo na portalu
opcijo SOS obrtnik. SOS
obrtniki so za nujna
opravila na voljo 24/7.
Bi se prijavili mednje?

Celovška 71
1000 Ljubljana

178/1/S

Pog. Št.

Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije
Moj Obrtnik

SOS obrtnik

Obrtniški
groš
Lahko sprejemate
tudi pri vas. Uporabnik
portala ga kupi in podari,
obdarjenec pa morda
izbere prav vašo storitev
ali izdelek.
Kupec se pri nakupu
groša lahko odloči
za namig, s čimer
obdarjencu pove,
katerega obrtnika si je
zamislil. A obdarjenec se
za storitev ali obrtnika na
koncu vendarle odloči
sam.

MojObrtnik.com

Sodelovanje v največji
spletni zbirki obrtnikov v
Sloveniji vam omogoča,
da vas novi kupci hitro
najdejo, sami pa si
lahko znotraj portala
uredite privlačno spletno
predstavitev.

Povpraševanja

Pristopnica

Iskalnik
obrtnikov

plačana

Poštnina

MojObrtnik.com je največji
slovenski portal za povezovanje
obrtnikov z njihovimi kupci. Je
idealna rešitev za vse, ki si želite
povečati število kupcev in s tem
širiti svoje poslovanje.

