
Polni dostop do kontaktov (Premium članstvo)
Omisli.si je največja platforma, kjer združujemo povpraševanje in ponudbo za več kot 100
različnih storitvenih področji v Sloveniji.

Mesečno posredujemo že več kot 3.500 povpraševanj in sodelujemo s preko 7.000
ponudniki storitev.

Omisli.si v številkah:
● 150.000+ obiskovalcev / mesec
● 1.300+ email povpraševanj / mesec
● 2.500+ telefonskih povpraševanj / mesec
● 7.000+ ponudnikov storitev (podjetij) - skupaj
● 56.000+ strank (naročnikov) - skupaj
● 9 let delovanja na slovenskem trgu
● 640.000+ poslanih emailov / leto

Posredovanje strank je preverjeno odlična podpora za ponudnike storitev, da hitreje pridejo
do novih poslov brez velikih vlaganj! Potrebujete le dobro napisano ponudbo in prepričljive
posnetke preteklih projektov, ki bodo pritegnili nove naročnike. In Premium članom to
uredimo mi!

Prav tako si lahko ponudbe s ceniki za različne storitve pripravite vnaprej. Tako lahko z
dvema klikoma s ponudbo takoj odgovorite na povpraševanje, ki vas zanima. Ali pa stranko
preprosto pokličete, če vas ona ne pokliče že prej...

Najbolj priljubljena oblika članstva na Omisli.si je letni PREMIUM paket, saj za dostopen
pavšalni znesek prejmete celoletni dostop do vseh kontaktov in komunikacijskih poti med
vami in stranko, za neomejeno število storitvenih področij.



Stranke lahko Premium člane pokličejo, vam pošljejo povpraševanje ali pa jih napotimo na vašo spletno stran.
Tudi Premium člani lahko pokličejo izbrane stranke ali jim pišejo...

Primeri:
● Ko stranka išče izvajalca v določenem kraju, ji pokažemo nekaj najprimernejših podjetij

skupaj s kontakti. Stranka lahko pokliče izvajalca neposredno ali obišče njihovo stran…
Brez povpraševanja ali ponudbe.

● Stranka odda povpraševanje s podrobnostmi glede projekta. To povpraševanje
posredujemo primernim ponudnikom storitev, ki lahko stranki pošljejo ponudbo, jo
pokličejo oz. se zmenijo za sestanek / ogled…

● Stranka si ogleduje pretekle projekte na Omisli.si in zagleda nekaj, kar ji je všeč. Preveri
kdo je to delal in ga pokliče...

Letni PREMIUM paket vam omogoča:

✅ Strankam lahko pišete in jih pokličete
✅ Stranke vas lahko pokličejo, vam pišejo ali jih napotimo na vašo stran
✅ Izpostavljenost v imeniku in na naslovnici
✅ Hitri odgovori (avtomatizirane ponudbe)
✅ Povratne informacije strank (kdaj kdo resno razmišlja o vas)
✅ Brez omejitev števila strank oz. povpraševanj
✅ Brez provizij



➕ Dodatno: Certifikat "preverjen ponudnik"

V našem največjem letnem PREMIUM paketu vam pripada tudi naša garancija
zadovoljstva. To pomeni, da če slučajno v letu dni ne bi realizirali stranke preko Omisli.si,
vam članstvo podaljšujemo brezplačno. Vse dokler vsaj ena stranka ne naroči pri vas!

Smo edina platforma v Sloveniji, ki stalno usklajuje število strank in ponudnikov. Torej
uravnavamo konkurenco, da imajo naši ponudniki vedno dovolj dela in da stranke ne
prejmejo preveč ponudb. Vedno imamo malo več strank, kot je prostih oz. zainteresiranih
ponudnikov. Če je v določeni branži in/ali kraju več zainteresiranih ponudnikov kot strank,
novih podjetij tam ne sprejmemo, dokler se razmerje ne popravi.

Nasvet: Preverite pri vašem skrbniku glede števila povpraševanj in prostih mest za vašo panogo in regijo.

Primerno za podjetja, ki:
✅ se lahko čez dan javljajo na telefon (klici strank)
✅ želijo ujeti vroče stranke, ko so v fazi načrtovanja projekta
✅ že dalj časa delujejo na trgu ali so dejavnost šele odprla
✅ lahko sprejmejo dodatne stranke

Kaj pravijo drugi Premium člani?

Všeč mi je vaša odzivnost in fleksibilnost, pa vaši bonusi, za nas člane. Pa stranke, so večina res
super. Res smo zadovoljni. - Dolores Trbižan (Vrtni svet Dores)

Omisli.si mi je stranke priskrbel v prvem tednu sodelovanja. Včlanila sem se v njihov letni paket
– če ceno letnega paketa primerjam z oglaševanjem v Googlu je le-ta neprimerljivo ugodna.
Kontakte dobivam na dnevni ravni, ne uspem se slišat z vsemi. - J.M. (arija.si)

Kar nekaj časa smo oklevali, če bi oglaševali preko Omisli si in nam danes ni žal, saj je večji
delež naših strank pridobljen ravno preko njih. - Iztok Pantner (Skupina Katrca)



Preko Omisli.si sem hitro popolnila termine rednih strank, tako da trenutno novih ne
sprejemam več. - Čistilni servis Vanili, Vanda Štefe, s.p.

Na Omisli.si sem že 3 leta in sem zadovoljen. Ker vedo kaj delajo, se to odraža tudi na
zadovoljstvu uporabikov. - Tadej Jurman - osebni trener in nutricionist

Na spletu je kar nekaj ponudnikov podobnih storitev. Z Omisli.si smo zelo zadovoljni in bi ga
priporočali tudi ostalim. - Slikopleskarstvo Timi

Omisli.si nam je odprl več možnosti na trgu cateringov, saj je na enem mestu veliko zanimanja
za tovrstne storitve. Povpraševanja so pregledna in je možnost izbire le teh. - Sebastjan
Kraševec, Gostilna Majolka Kamnik

Naše podjetje, ki se ukvarja z grafičnim oblikovanjem in fotografijo je na Omisli.si zaključilo že
več uspešnih projektov, zato smo dokaz za to, da deluje tudi v poslovnem svetu. - Simon
Trampuš, Minibig.si

Odvisno od sezone in panoge, vsaki mesec pošljemo do 1.300 e-mail povpraševanj in 2.500
telefonskih povpraševanj (klicev).

Cena: 588€ + ddv

+ možno plačilo na 3 obroke

Kontakt:
Mitja Pritržnik
mitja@omisli.si
040-186-086


