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.si

Z domeno
moj posel cveti.

.si

Domena
- enostaven
recept za uspeh.

.si

ali nisi?

Za prepoznavnost vašega posla potrebujete
dobro spletno stran pod .si.
Več informacij na: www.imej.si

.si

Z domeno
do uspeha
v peti prestavi.

ZAKAJ NA SPLET?
NIHČE NE IŠČE VEČ PO IMENIKU,
TEMVEČ S SPLETNIMI ISKALNIKI.
→ Iščete stranke? Naj raje stranke najdejo
vas!
→ Uporabniki vaših storitev, kupci vaših
proizvodov so na spletu. Kaj pa vi?
→ Dogovarjanje s strankami preko
elektronske pošte je enostavno, prihrani
vam čas in denar.

ZAKAJ
LASTNA
DOMENA?
RESNA IN
PROFESIONALNA
SPLETNA IDENTITETA
→ večja prepoznavnost in
zaupanje
→ vaš spletni in elektronski
naslov sta stalna in
neodvisna od ponudnika
spletnih storitev
→ stranke vas z lahkoto
najdejo, poveča se obisk
vaše spletne strani

ZAKAJ DOMENA.SI?
.SI POUDARI SLOVENSKI IZVOR
VAŠIH IZDELKOV IN STORITEV
→ .si je varna in zanesljiva

→ komu bi zaupali bolj:
www.free-hosting.
com/business/free/
pekarnanovak ali
www.pekarnanovak.si

→ .si je dostopna vsakomur, podjetjem in
posameznikom
→ .si nudi privlačne in zabavne besedne
kombinacije (vzemi.si, moj.si, …)
→ .si je unikatna – registrirajte svojo zdaj,
jutri morda ne bo več prosta

KAKO DO LASTNE DOMENE?
.SI POUDARI SLOVENSKI IZVOR
VAŠIH IZDELKOV IN STORITEV
→ na imej.si preverite, če je želena domena
še prosta
→ na imej.si izberite ponudnika – registrarja
→ sledite navodilom na spletni strani
ponudnika
→ .si je unikatna – registrirajte svojo zdaj,
jutri morda ne bo več prosta
→ do vaše domene pod .si vas loči le nekaj
klikov

Več informacij na: www.imej.si

KAKO
IZBRATI
PRAVO
DOMENO?
NAJ BO LAHKO
ZAPOMNLJIVA,
PRIVLAČNA IN
NE PREDOLGA
→ povežite domeno z vašo
dejavnostjo, izdelki,
blagovno znamko
→ pomagajte si s
čarovnikom na imej.si
→ izkoristite domišljijo in
se poigrajte z besedami
→ dobro izbrana domena
pod .si je lahko vaša
blagovna znamka.

