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ZA VSAKIM DOBRIM
PROJEKTOM STOJI
ZANESLJIV PARTNER

POSLOVANJE S PRAVNIMI OSEBAMI
www.merkur.si

SODELOVANJE ZA POSLOVNE
PARTNERJE POENOSTAVLJAMO
Spoštovani kupci!
V Merkurju prodajni kanal pravnih oseb predstavlja pomemben segment našega poslovanja.
Stremimo k poslovni odličnosti na različnih segmentih našega dela. S širino našega
asortimenta pokrivamo poslovne potrebe različnih industrijskih segmentov: gradbeništva,
elektro in strojnih inštalacij, trgovcev, javnih podjetij ter podjetij, ki se ukvarjajo z metalurgijo.
Oskrbujemo vse velikosti podjetij in vsem
želimo ponuditi odličen nasvet, hitro odzivnost,
dobro ceno in založenost. Verjamemo, da
je naša široka razpršenost naših poslovalnic
konkurenčna prednost, ki na eni strani omogoča
kupcu veliko priročnost nakupa, po drugi strani pa
nas umešča v lokalno okolje, ki nas s povratnimi
informacijami, ki jih dobimo dela vsak dan boljše.
Skupaj z vami, vašimi odzivi in predlogi rastemo in
vam omogočamo podporo pri vašem dnevnem
operativnem poslovanju.
Pred vami je prvi novičnik, ki ga boste prejemali
večkrat letno. To je pot preko katere želimo z vami
vzpostaviti dodaten način komunikacije in vas
na ta način seznanjati s produktnimi novostmi, s
tehničnimi postopki, dobrimi praksami v industriji,
pa nenazadnje tudi z našimi rednimi novostmi in
prodajnimi akcijami.

V tej številki vam predstavljamo naše komercialiste,
ki bodo z vami razvijali poslovni odnos, vam
pomagali in svetovali ter vam pomagali pri
uresničevanju vaših potreb in želja. Tako bo
vaša nakupna odločitev še enostavnejša.
Vljudno vabljeni v Merkur!
P.S.:
Tokraten namig: sklenite z nami partnersko pogodbo,
določili vam bomo osebnega komercialista in olajšali
plačevanje blaga.

Aleš Žižmund,
direktor Prodaje

Hkrati boste na ta način obveščeni tudi o naših
internih razvojnih novostih, namigih in možnih
načinih poslovanja z nami. Vse to z namenom,
da vam olajšamo nabavni del vašega posla in
omogočimo čim lažjo, hitrejšo in zdravo rast.
Veseli bomo vaših predlogov, idej in seveda tudi
sodelovanja pri kreiranju vsebin, saj je novičnik
namenjen prav temu.

POSLOVNO PARTNERSTVO
Z MERKURJEM SE SPLAČA
Našim poslovnim partnerjem na željo lahko z našo
hitro in urejeno logistiko blago kamorkoli
tudi dostavimo (na gradbišča in objekte, kjer
poteka delo naših poslovnih partnerjev). Tistim,
ki to potrebujete, materiale tudi razrežemo, ali
pomagamo pri servisiranju in vzdrževanju opreme.
Lahko pa ste tudi sami naš pogodbeni izvedbeni
partner. Mojster postanete lahko tudi tako, da se
nam pridružite v naši storitvi Rečeno Storjeno in
za naše potrošnike prenavljate, gradite, obnavljate,
menjujete strehe, obnavljate fasade, stavbno
pohištvo, keramiko.

Tako se trudimo za vas pohitriti nakupni proces,
saj imajo na teh blagajnah naši sodelavci vse
potrebno znanje za individualno obravnavo
kupcev z vsemi komercialnimi pogoji,
skladno s prodajno pogodbo.
Vljudno vabljeni v Merkur,
k vsem oblikam poslovnega sodelovanja!

Za vse vas, spoštovani pogodbeni kupci Merkurja,
smo od 1. 1. 2021 v vseh Merkurjevih trgovskih
centrih po Sloveniji aktivirali in usposobili tudi
posebne ločene blagajne za pravne osebe
(repro blagajne) oziroma uvedli kombinirane
blagajne za pravne in fizične kupce.

Rok Rozman,
pomočnik
direktorja Prodaje

Na teh blagajnah lahko plačujejo tudi davčni
zavezanci, ki sicer nimajo pogodbe z nami z
namenom, da vse manjše nakupe do 100 €
zaključijo na blagajnah in jim predhodno ni
potrebno kontaktirati komercialistov.

ZAKAJ POSLOVATI
Z MERKURJEM?

ODLIKUJE NAS
> Kakovostno sodelovanje
> Trudimo se za zadovoljstvo poslovnih partnerjev
> Ponujamo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno
> Izbrane blagovne znamke in prepoznavne storitve
> Sodobne storitve in podpora zvestih dobaviteljev
> Širok nabor izdelkov, visoke zaloge, izbrane storitve
> Oseben pristop, elektronsko poslovanje
> Podjetna kartica ugodnosti

VEDNO DOSEGLJIVI
ZA NAŠE PARTNERJE
Kontaktne osebe za ciljne skupine kupcev:
GRADBENI KUPCI IN IZVAJALCI ZAKLJUČNIH DEL V GRADBENIŠTVU
vodja: Zoran Škrbić / zoran.skrbic@merkur.si / 04 258 8238 / 031 857 557
TRGOVSKI KUPCI
vodja: Andrej Urankar / andrej.urankar@merkur.si / 04 258 7159 / 041 336 642
IZVAJALCI ELEKTRO IN STROJNIH INŠTALACIJ
vodja: Borut Dolžan / borut.dolzan@merkur.si / 04 258 8288 / 031 685 158
INDUSTRIJSKI KUPCI
vodja: Miha Udir / miha.udir@merkur.si / 04 258 8526 / 031 831 324
JAVNA NAROČILA
vodja: Mirjana Klinec / mirjana.klinec@merkur.si / 04 258 7028 / 031 754 751
FRANŠIZE
vodja: Špela Roš Šuštar / spela.sustar-ros@merkur.si / 04 258 7140 / 040 340 030

Kontaktne osebe za regijsko prodajo:
VZHODNA SLOVENIJA (Podravje, Pomurje, Dolenjska, Savinjska, Koroška, Litija)
Hribernik Alojz / alojz.hribernik@merkur.si / 03 543 2726 / 041 317 267
ZAHODNA SLOVENIJA (Osrednja Slovenija, Gorenjska, Primorska)
Suljanović Alen / alen.suljanovic@merkur.si / 040 841 254

PREDSTAVLJAMO
NOVOSTI
Z dobaviteljem KnaufInsulation ozelenjujemo strehe.

Urbanscape

®

• Lahek sistem preprost za namestitev
• Prispeva h kvaliteti bivanja in čistejšemu zraku
• Polepša vaš pogled na površino ravne strehe
Urbanscape® vegetacijska preproga Sedum-mix
Urbanscape® Green Roll
Urbanscape® drenažni sistem
Urbanscape® protikoreninska membrana
Toplotnoizolacijski sistem strehe z zatesnitvijo
Osnovna strešna konstrukcija

Za vse dodatne informacije glede oddaje naročila lahko kontaktirate naše prodajno osebje (03 543 2161).

