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Kaj je program BLIST-dobavitelji

BLIST je programska oprema za načrtovanje, spremljanje in vodenje 

projektov v gradbeništvu, obrtniški in inštalaterski dejavnosti. Modul 

BLIST dobavitelji pa omogoča dobaviteljem materiala prikaz njihove 

ponudbe - katalogov in cenikov proizvodov - kalkulantom in 

projektantom pri izdelavi predračunov in popisov.

Kako deluje program BLIST-dobavitelji?

Dobavitelji materiala (vi)

Posredujete nam vaš 

katalog oziroma cenik 

prodajnih izdelkov

Izvedbena podjetja in 
projektanti

Vaši produkti se prikazujejo na 

pravem mestu, ob pravem 

času - projektantom in 

kalkulantom pri   izdelavi 

popisov in ponudb.

Programska oprema 
BLIST - za dobavitelje 

Katalog ali cenik vaših izdelkov,

skupaj s povezavami, slikami, ipd.   

vnesemo v našo bazo in jih 

prikažemo neposredno v programu 

za pripravo popisov in kalkulacij.
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BLIST-dobavitelji: izgled programa in opis funkcij

Kaj je program BLIST-dobavitelji

Kaj omogoča program BLIST-dobavitelji?

-Prikaz kataloga artiklov z osnovnimi in opcijskimi(*) podatki: 

šifra(EAN), opis, enota mere, *cena, tehnična specifikacija, *slika in *spletna 

povezava do artikla

-Prilagajanje cen artiklov in rabatov: določite cene artiklov skupaj z 

obstoječimi rabati

-Prikaz logotipa podjetja s povezavo do spletne strani: ob iskanju 

artiklov imate možnost k imenu podjetja dodati vaš logotip in povezavo 

do vašega spletišča

-Hierarhični prikaz artiklov: artikli so združeni po smiselnih kategorijah, 

kar omogoča lažje iskanje in navigacijouporabnikom 

Neposredna predstavitev 
kataloga/cenika artiklov

Možnost povezave do slik
in specifikacij za vsak artikel
posebej

Hierarhični prikaz materiala
po tipu/klasifikaciji

Prikaz cene artiklov z rabati

Možnost prikaza kataloga 
ali cenika materialov



Kakšne prednosti daje program BLIST-dobavitelji svojim uporabnikom

Če povzamemo potencialne prednosti:

Povečanje obsega prodaje z usmerjenim 

prikazovanjem produktov 

relevantnemu trgu

Povečanje mreže poslovnih 

partnerjev

Ustvarjanje in/ali povečanje 

izpostavljenosti vašega podjetja 

in produktov

Usmerjeno in namensko prikazovanje 

produktov relevantnemu trgu
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S sistemom BLIST dobavitelji bodo vaši materiali prikazani na pravem mestu v 

pravem trenutku - kalkulantom in projektantom v trenutku ko iščejo ustrezni 

artikel.

Namensko izpostavljeni produkti

Sistem BLIST dobavitelji omogoča učinkovitejše in bolj usmerjeno prikazovanje 

produktov ciljni skupini gradbenih podjetij, kot spletno oglaševanje.

Usmerjeno prikazovanje

Program BLIST uporabljajo mala, srednja in velika slovenska gradbena podjetja na 

dnevni ravni, kar poveča vašo možnost za potencialno prodajo in sodelovanje s 

temi podjetji.

Velika mreža podjetij

Nudimo vam unikatno okolje, kjer dobavitelji materijalov in gradbena podjetja 

vzpostavljajo stike, poslovne interakcije in sodelovanje.

Okolje za povezovanje
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Vprašanja? Stopite v stik z nami

Kontakt

Kako do nas

Sedež podjetja je na naslovu:          Naziv podjetja                  

Papirnica 24                             BEST IT d.o.o.

4220 Škofja Loka              Papirnica 24

               4220 Škofja Loka

Niko Dovidija - tehnični vodja

Andrea Todorova - vodja marketinga


