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Posredovanje in varen nakup
premium domen za vašo
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Imeti
dobro
premium
domeno pomeni
imeti blagovno
znamko za cel
svet

Dobra
domena
je naložba
in povečuje
vrednost vašega
podjetja

»

Varnost pri mednarodnem nakupu

»

Garancija denarne transakcije

»

Izkušnje v pogajanju
za ceno domene

»

Upravljanje s kupljeno domeno v
okviru našega servisa DominoServ

Nudimo vam poizvedovanje in posredovanje
pri nakupu domen svetovnih kupcev, pogajanje
za dobro ceno in celoten postopek varne
transakcije za uspešen nakup.
V današnjem času je večina dobrih domen že
zakupljenih oziroma registriranih. Velika količina
teh je zakupljena z namene špekuliranja in
nadaljnje prodaje.
Takšne domene je možno kupiti in s tem priti do
odlične domene za vašo blagovno znamko.
Vrednost premium domene v današnjem času
je ključna, saj posedovanje domene z imenom
blagovne znamke v glavnih končnicah pomeni
skoraj kot registracija blagovne znamke.
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Kdor je lastnik dobre domene, je praktično
lastnik imena za cel svet. Dobra domena je tudi
naložba, saj šteje kot vrednost podjetja, vedno
pa bo svojo ceno tudi držala.

BrandDomains
All Brands One Place.

Pogajanje za ceno

Zagotavljanje varne
transakcije

Domene imajo različne izhodiščne cene, ki jih
postavljajo prodajalci glede na starost domene,
končnico, popularnost in dolžino. Te izhodiščne
cene se v nekaterih primerih da izpogajati in
znižati, v kolikor ima stranka čas tudi s čakanjem.

Za posredovanje kupnine uporabljamo varne
transakcije preko spletnih storitev PayPal
in ESCROW, ki garantirajo varnost oziroma
omogočajo varovalke v kolikor prenos domene
ne bi uspel.

Izhodiščne cene domen lahko v večini primerov
pogajalsko znižamo vsaj za 10 %, v nekaterih
primerih tudi do 50 %.

Odvisno od kredibilnosti prodajalca in provizije
se s kupcem odločimo o postopku in izbiri tipa
transakcije.

Postopek

Cenik

Ob želji za nakup moramo najprej narediti
poizvedbo za nakup. Tako poiščemo in
kontaktiramo morebitnega prodajalca domene
in pridobimo izhodiščno ceno.

Poizvedba za nakup
Poizvedovanje o nakupu domene

Po pripravljenosti prodajalca za nakup se o ceni
poskušamo pogajati in znižati osnovno ceno.

60,00 €

Vodenje postopka in provizija za
nakup

Pri končnem dogovoru se dogovorimo o načinu
transakcije, z vami uredimo prenos sredstev in
izvedemo transakcijo.

Zneski domen do 7,500 €

Po prejeti transakciji prodajalec sprosti domeno,
katero prenesemo na naš račun in prepišemo
lastniške podatke na vas.
Ko je domena pri nas, za vas lahko uredimo
preusmeritve, ali pa vam zanjo preko naše
storitve DominoServ naredimo spletno stran.

300,00 €

Zneski domen nad 7,500 €

5,00 %

Zneski domen nad 20,000 €

3,00 %

Provizije bančnih transakcij
PayPal

2,90 %

ESCROW

5,00 %
V ceno ni vključen 22,00 DDV.

Izračun cene za kupca
+

Dogovorjena cena
nakupa domene

+

Vodenje postopka
in posredovanje

+

Provizija bančne
transakcije

Ponudba je veljavna od 2. 6. 2020. Pridržujemo si pravico do spremembe paketov in cen. V cene ni vključen 22,00 % DDV.
V primeru neuspelega nakupa vam garantiramo vračilo kupnine za domeno (z izjemo ostalih stroškov in provizije).
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Poizvedovanje
o nakupu

