
V 21. STOLETJU?
GRADNJA

daibau



IN IŠČEM IZVAJALCA
SEM INVESTITOR

daibau



KJE NAS UPORABNIKI NAJDEJO: POZNAJO ZNAMKO: 50%, SMO PRVI REZULTAT NA 
GOOGLU, 50%



POVPRAŠEVANJE LAHKO POŠLJEJO IZ IMENIKA, KALKULATORJA, REVIJE ALI 
ŠTEVILNIH DRUGIH DELOV PLATFORME



IZPOLNITE OBRAZEC: PROSIMO ZA NEKAJ PODROBNOSTI



OBJAVLJENO POVPRAŠEVANJE, NEPOSREDNO PA OBVESTIMO ŠE 5 DO 10 
IZVAJALCEV



POVRATNE INFORMACIJE: ZAINTERESIRANI IZVAJALCI POŠLJEJO PONUDBE ALI 
PROSIJO ZA SREČANJE



UPORABNIK IZBERE PRAVEGA PONUDNIKA



UPORABNIKI PO OPRAVLJENEM DELU OCENIJO IZVAJALCA



IN IŠČEM STRANKE
SEM GRADBENIK

daibau

Daibau je središče, kjer se srečujeta povpraševanje 
in ponudba. Že skoraj 10 let pomagamo pri obnovi 
in gradnji.

300.000
PROJEKTOV LETNO

1.200.000
MESEČNIH UPORABNIKOV

10
LET



ZA RAST 
VAŠEGA POSLA

Projekti na zalogo za miren spanec

Stranke planirajo že za naslednje leto. Rezervirajte si vaše 
termine za prihodnost.

Hitro zapolnite proste kapacitete

Se je pojavila „luknja“? Z mojmojster hitro najdete 
drug projekt za vašo ekipo.

ZA ZAČETEK
VAŠEGA POSLA

Zgradite si krog prvih strank

Ste šli na svoje? Z nami lahko pridete do prvih strank 
vašega samostojnega posla.

Hitro zgradite ugled

Nudite odlične storitve, bodite odzivni, zberite čim 
več pozitivnih ocen in vaš posel bo cvetel.



ZANESLJIV VIR RESNIH 
STRANK

Want to find new project out of your city or you opened a 
new service category? We are the answer.

Whenever you have idle workforce, you can fill the gap with 
project from Daibau

INVESTITORJI
ZASEBNIKI IN PODJETJA

KI IŠČEJO STROKOVNO ZNANJE

Investitorji na naši platformi imajo vedno namen, saj iščejo
nasvet ali dejanskega izvajalca za izpolnitev svojih potreb
po gradnji ali prenovi.

STRANKE S KUPNO MOČJO

80 % vlagateljev na platformi ima v lasti nepremičnino, 
zato imajo jasen namen investirati in prenoviti svoj dom ali
pisarno.

VSE FAZE ZANIMANJA

Lahko pridobimo stranke, ki so pripravljene vlagati, ali
tiste, ki so šele v fazi ozaveščanja, zagotavljajo
kvalificirane potencialne stranke ali kupce, ki jih je treba še
izobraževati in usmerjati.

1.200.000
MESEČNIH UPORABNIKOV

300.000
PROJEKTOV LETNO



NAJVEČJA SKUPNOST ZA 
GRADNJO V REGIJI

Want to find new project out of your city or you opened a 
new service category? We are the answer.

Whenever you have idle workforce, you can fill the gap with 
project from Daibau

IZVAJALCI
GRADNJA, PROJEKTIVA

SMO DOLGOROČNI PARTNER

Smo vodilna platforma na trgu. Odnose gradimo že skoraj
desetletje, saj vemo, da kovanje dobrih partnerstev
zahteva čas, transparentnost in zaupanje.

VSAKODNEVNO V STIKU Z IZVAJALCI

Izvajalce vsak dan obveščamo o novih kontaktih, tako da 
so postali naši zvesti dnevni uporabniki. Na naši strani je 
vedno nekdo, ki nam pomaga, ko je to potrebno.

LE AKTIVNI IN PREVERJENI PARTNERJI

Strogi smo glede tega, s kom delamo, imamo tristopenjski
postopek preverjanja in izključujemo vse, ki ne ustrezajo
našim standardom.

15.000
Preverjenih podjetij

60.000
Poslanih sporočil mesečno



PREVERJANJE
KVALITETE

15.000 60.000
Poslanih sporočil mesečno

Preverjanje registra
Preverjanje dohodka
Velikost ekipe

Odzivnost
Ocene
Reference

Odzivnost
Ocene
Reference

INTERVJU

TEST

NAROČNINA

VSAKO PODJETJE 
PREVERIMO



Poveste nam, kakšne projekte želite 
prejemati in izberite prave.

VI IZBIRATE PROJEKTE

Projekti iz bližine ali drugih regij

Vi poveste, ali želite projekte iz vašega kraja 
ali katerekoli druge regije.

Samo projekti, ki vas zanimajo

Pri izbiri nimate nobenih obveznosti. Izberite 
samo projekte, ki bi jih želeli izvesti.

Želena vrednost in vrsta del

Vi poveste, katere dela in kakšna vrednost 
projektov vam je zanimiva.



Z nekaj koraki takoj do novih 
potencialnih strank

ENOSTAVNA UPORABA

Pošljemo vam seznam projektov

Na vaš elektronski naslov ali v aplikaciji vam 
dnevno posredujemo nove projekte.

Izvedete projekt

Dogovorite se z stranko, izvedete projekt in jo 
prosite za oceno.

Vstopite v stik z strankami

Sami se odločite, katere stranke boste 
kontaktirali.

1

2

3



SLOVENIJA
MOJMOJSTER.NET JE 
PREPOZNAVNA ZNAMKA

2022-8 2023-8

Vsa podjetja 14.000 16.000

Mesečni projekti 6.000 7.000

Obiskovalci/mesečno 230.000 300.000

K prevladi na slovenskem trgu

Že več kot 7 let si prizadevamo razburkati slovenski gradbeni trg in graditi dolgoročne
odnose. Slovenija je bila zibelka naše inovativnosti in še naprej bomo uvajali nove izdelke in 
partnerstva, da bomo postali resnično vse na enem mestu za vse, ki gradijo in prenavljajo.



MEDNARODNE IZKUŠNJE

Po skoraj desetletju širitve smo zgradili močno mrežo
platform in mednarodno prepoznavno blagovno znamko

PRISOTNI SMO

HITRA INTEGRACIJA S PARTNERJI

Ko vzpostavimo sodelovanje na enem trgu, zlahka
kopiramo izkušnje na drugih platformah in se optimalno

internacionaliziramo.

mojmojster.si emajstor.hr daibau.at daibau.ch

daibau.rs daibau.sk daibau.ro daibau.pl

daibau.cz daibau.hu daibau.vt daibau.ng

NA 12 TRGIH

800.000.000 EUR
je letna vrednost projektov, ki gredo skozi Daibau platforme.



ZA POZORNOST!
HVALA

Zaupajo nam tudi:


