INFORMATIVNA PONUDBA B2B STORITEV

1. NAVEZOVANJE STIKOV IN PRIDOBIVANJE INTERESENTOV (DELO IZ
SLOVENIJE)
a. MET elektronsko trženje
od 330,00 EUR
i. Ca. 35 mio. elektronskih naslovov v celotni Ruski Federaciji (RF)
ii. Možno je natančnejše targetiranje
iii. Garancija vsaj 500 klikov

b. Pridobivanje kontaktnih podatkov podjetij znotraj ciljne skupine:
i. 20 kontaktov
1.750,00 EUR
ii. 50 kontaktov
3.500,00 EUR
iii. 100 kontaktov
4.500,00 EUR
iv. Mini raziskava trga, pri kateri se zbira nabor podjetij iz določene ciljne skupine in oblikuje
adrema. Pridobi se podatke: Podjetje oz. organizacija, ustrezna kontaktna oseba, naslov,
telefon, elektronska pošta.

c. Pridobivanje podrobnejših informacij in ugotavljanje interesa znotraj ciljne skupine:
i. 20 kontaktov
3.000,00 EUR
ii. 50 kontaktov
5.000,00 EUR
iii. 100 kontaktov
7.500,00 EUR
iv. Delna raziskava trga, pri kateri se ugotavlja interes posameznih kontaktov znotraj ciljne
skupine in se le-te razvrsti v ABC skupine glede na izkazan interes. Pridobi se podatke:
Podjetje oz. organizacija, ustrezna kontaktna oseba, naslov, telefon, elektronska pošta, 1 kriterij
po izbiri naročnika, ABC razvrstitev

v. V ceno je vključeno telefonsko klicanje in vsa korespondenca, potrebna za ugotovitev interesa
ter kriterija. V ta namen je potrebno zagotoviti ustrezne predstavitvene materiale (teksti, slike,
…)

d. Podrobnejša tržna raziskava:
i. Po dogovoru. Potrebne so konkretne informacije o tem kaj

naročnik potrebuje.
2. NAVEZOVANJE STIKOV, PRODAJNI SESTANKI, PREDSTAVNIŠTVO, … (DELO
V RF)
a. Organizacija sejmov v RF1
i. Pristopnina
od 500,00 EUR
ii. Najem prostora2
od 270,00 EUR/m2
1

Cene teh storitev so informativne Cene se lahko spremenijo. Pristopnino je potrebno plačati ob prijavi, ostale stroški pa
najkasneje do 15. dneva po prijavi.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Distribucija letakov
Distribucija katalogov ali revij
Zastopanje, svetovanje in druge storitve3
Pridobivanje interesentov na sejmu4
Oblikovanje adreme potencialnih kupcev
Letalske vozovnice5
Nastanitev v hotelu 3* v bližini sejma
Stroški finančnih transakcij

od 29,00 EUR/dan
od 45,00 EUR/dan
2.500,00 EUR
100,00 EUR/sestanek
brezplačno
od 330,00 EUR/osebo
ca. 100,00 EUR/dan/oseba
po dejansko nastalih

3. STORITVE OGLAŠEVANJA V RUSKI FEDERACIJI
a. Oglaševalski predlog v RF
10% vr. ogl. sredstev
i. Zajema navedbo medijev primernih za oglaševanje vaše dejavnosti. Obračun našega stroška je
10% od dejansko vloženih sredstev v izbrane načine oglaševanja.

b. Pisanje člankov in prispevkov v ruščini

35,00 EUR/ stran

4. PRIDOBIVANJE KUPCEV IN SKLEPANJE POGODB
a. Sklepanje prodajnih pogodb
10% prihodkov od prodaje
i. V primeru, da predstavnik uspešno zaključi prodajni sestanek in naročniku omogoči sklenitev
prodajne pogodbe, se naročniku obračunava provizijo v višini 10% od prihodkov pridobljenih s
prodajo kupcu po omenjeni pogodbi, za čas trajanja te pogodbe, vendar ne več kot 2 leti od
prve realizirane prodaje.

b. Kupci brez sklenjene pogodbe
10% prihodkov od prodaje
i. V primeru, da predstavnik uspešno zaključi prodajni sestanek vendar se pogodba ne sklepa, se
naročniku obračunava provizijo v višini 10% od prihodkov pridobljenih s prodajo omenjenemu
kupcu, za čas 2 let od prve realizirane prodaje.

5. OSTALI STROŠKI IN POGOJI
a. Takšen projekt je po navadi obsežne narave in dodatni stroški lahko kaj hitro nastanejo (npr. stroški
finančnih transakcij v Rusko Federacijo). Podjetje Ruski Svet se obvezuje, da bo z vsemi materiali,
izdelki in storitvami, ki bi utegnili povzročiti dodatne stroške ravnalo gospodarno in jih prav tako
gospodarno naročalo vendar v nobenem primeru brez privolitve naročnika storitev, kar mora naročnik
vzeti v obzir. Podjetje Ruski Svet d.o.o. je dolžno v vseh primerih ravnati po načelu dobrega gospodarja.

b. V kolikor se med izvedbo projekta izkaže, da bodo nastali novi bistveni stroški za izpeljavo projekta bo
podjetje Ruski Svet o tem nemudoma obvestilo naročnika. Podjetje Ruski Svet d.o.o. ne odgovarja za
nadaljnjo morebitno ne-izpeljavo ali preklic projekta. Vse nastale stroške do tedaj, mora naročnik kriti ne
glede na preklic projekta.

c. Podjetje Ruski Svet d.o.o. se bo z naročnikom sproti dogovarjalo o morebitnih predplačilih, ki so
potrebna za nemoteno nadaljevanje projekta. Podjetje Ruski Svet je dolžno nastanek stroškov izkazati s
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Cena velja za neopremljen prostor! Minimalni možni najem je 6m2 oz. odvisno od ponudnika sejma.
Zastopanje zajema predstavnikovo prisotnost na sejmu do 5 delovnih dni. Naročnik mora predstavniku zagotoviti tudi
bivalno kapaciteto z obrokom.
4
Cena velja za dogovorjen in realiziran predstavitveno - prodajni sestanek. Predstavnik odgovarja za uspešnost tistega dela
sestanka za katerega je imel podrobno definirane cilje in je njihovo dosegljivost tudi potrdil.Za nezmožnost zadovoljitve
pogojev potencialnih kupcev predstavnik ne odgovarja.
5
Let izbiramo po najugodnejši varianti iz bližnjih letališč: VCE – Benetke, TRS – Trst, ZAG – Zagreb, GRZ – Graz, MBX –
Maribor, LJU – Ljubljana. Vrednost letalskih vozovnic se le prefakturira.
3

potrdili, fakturami oz. drugimi dokumenti.

6.

CENE IN POPUSTI
a. DDV v ceno ni vključen!
b. Davki drugih držav v ceno niso vključeni
c. Pri prevodih bomo upoštevali količinski popust, 5% za naročila nad 500,00 EUR ter
10% za naročila nad 1.000,00 EUR.
d. Cenik je veljaven od 1.5.2012
e. Cene drugih ponudnikov storitev, ki niso bistvenega pomena pri dejavnosti podjetja Ruski Svet (letalske
vozovnice, hotelske nastanitve, ponudnik sejemskih storitev, …) so evidentne in bodo obračunane po
rednem ceniku ponudnikov. Podjetje Ruski Svet d.o.o. jih kvečjemu preračuna naprej naročniku. Podjetje
Ruski Svet ne prejema drugih provizij kot le provizijo od prihodkov realizirane prodaje od lastnih storitev
ter morebitno pozitivno razliko zaradi spremembe tečajev, ki jo po obračunu in na zahtevo naročnika tudi
ustrezno vrne.

7. DRUGO:
a. V primeru dogovora o sodelovanju bomo pripravili pogodbo, kjer bo razvidno:
i. Cilji medsebojnega sodelovanja
ii. Dogovorjen obseg dela in cenovne postavke
iii. Roki izvedbe posameznih nalog
iv. Zaščitne klavzule (poslovne skrivnosti, zloraba informacij, garancije, ipd.)
v. …
Za vse informacije in morebitna vprašanja vam je na voljo:
Olga Svetec, direktorica podjetja, +386 70 703 898, olga.svetec@ruskisvet.si
Dosegljivi pa smo tudi na telefon +386 (0) 590 34 550.

