1. KAKO POSTATI LASTNIK JADRNICE
Si že od nekdaj želite jadrnico, vendar nikakor ne morate upravičiti stroška nakupa in vzdrževanja?
Potem je čas, da razmislite o prednostih programa Burin Yachtcharter Charter Management, s
katerim je svoje sanje o lastni jadrnici uresničilo že veliko lastnikov. Ker ima vsaka stranka svoje želje
in cilje, ponujamo zelo fleksibilen Charter Management Program, ki ga prilagodimo vašim konkretnim
potrebam. V nadaljevanju vam ponujamo veliko dobrih razlogov, ki vas bodo prepričali v naš program.

2. JE TA PROGRAM PRIMEREN ZA VAS?
Preden se odločite ali je naš Charter Management Program res to, kar iščete, si odgovorite na
naslednja vprašanja:









Želite imeti vašo barko zasidrano v eni izmed najbolj atraktivnih marin ob hrvaški obali?
Želite z oddajo jadrnice zaslužiti vsaj za kritje operativnih stroškov in stroškov vzdrževanja
barke ali vaš hobi celo spremeniti v dobičkonosno dejavnost?
Želite, da vašo barko vzdržujejo strokovnjaki, ki vedo kaj delajo?
Želite večjo in boljšo jadrnico, kot bi si jo sicer lahko privoščili?
Želite neomejeno uporabljati vašo barko?
Je vaš čas omejen in uporabljate jadrnico le tu in tam?
Vam je všeč koncept Charter Management programa med charter podjetjem in lastnikom
jadrnice, vendar se ne želite vezati na dolgi rok?
Želite naložbo, ki nudi veselje vam in vaši družini?

Če ste na vsaj eno vprašanje odgovorili z DA, potem je to vaša priložnost za vstop v svet navtike!
SAIL WITH US

3. RAZMIŠLJAMO O PRIHODNOSTI!
Naša flota premore več kot 80 bark, opremljenih posebej za namene oddajanja. Z našimi
profesionalnimi storitvami ohranjamo njihovo vrednost skozi vsa leta uporabe in jo še povečujemo s
konkurenčnimi cenami novih bark. Sodelujemo s stabilnimi in zanesljivimi partnerji, ki v okviru Burin
Yachtcharter Charter Management nudijo atraktivne programe financiranja in zavarovanja bark. Vaša
nova barka bo strokovno pripravljena tudi za navigacijo, saj bomo poskrbeli za morebitne garancijske
zahtevke. Prav tako bomo glede na vaše želje z veseljem prilagodili opremo barke. Vsi modeli imajo
idealne lastnosti, ki poskrbijo, da so naše jadrnice še bolj privlačne.

4. NE SAMO PRIHODEK …
Vašo barko bomo z agresivnim trženjem preko naše mreže ponudili več kot 400 agentom po celem
svetu. Prisotni smo tudi na vseh večjih sejmih in oglašujemo v najpomembnejših in najbolj priljubljenih
navtičnih revijah. Nase prevzamemo celoten postopek najema barke, od iskanja gosta,
rezervacije,podpisa pogodbe, do skrbi za plačilo, oddaje in sprejema barke. Vse to za partnerje
Charter Management Programa brezplačno! Vsi našteti argumenti so le še dodatna spodbuda, da
nam zaupate vašo jadrnico.

Nudimo vam naslednjo delitev prihodkov od prodaje:



65 % prihodkov od najema pripada lastniku jadrnice
35 % prihodkov od najema pripada Burin Yachtcharter-ju.

Lastnik barke je po Charter Management programu upravičen do 20% popusta na rezervacije svoje
barke in 15% agencijske provizije za rezervacije drugih bark v floti Burin Yachtcharter-ja. Ta dodatni
prihodek bistveno zmanjša tveganje naložbe za lastnika.

5. LASTNIŠKA UPORABA JADRNICE
Lastnik je upravičen do 4 tednov letno na svoji jadrnici. Da bi maksimizirali prihodke iz naslova
oddajanja jadrnice, priporočamo omejitev osebne uporabe v visoki sezoni (julij in august) na 2 tedna.
Vendar pa lahko po dogovoru lastnik svojo jadrnico uporablja tudi v drugih terminih, če ta ni
rezervirana za oddajo s strani družbe Burin Yachtcharter. Program Charter Management omogoča
uporabnikom, da dopust na enaki barki v floti preživijo brezplačno, za večjo barko pa se zaračuna le
razlika med ceno vaše barke in barke, s katero želite zajadrati.

6. NAKUP NOVE ALI RABLJENE JADRNICE ZA PROGRAM CHARTER MANAGEMENT
V družbi Burin Yachtcharter z veseljem pomagamo novim in obstoječim partnerjem izbrati novo ali
rabljeno barko (ne starejšo od 3 let) za Charter Management program. V 20 letih delovanja smo razvili
zelo dobre poslovne odnose z najpomembnejšimi proizvajalci bark, zato lahko partnerjem pomagamo
do dobrih ponudb za nakup barke. Prav tako vam pomagamo svetujemoglede najbolj optimalne
konfiguracije barke zapotrebe Charter Management programa.
Da vas nakup nove barke čim manj finančno obremeni, vam dodatno pomagamo urediti najbolj
ugodno obliko financiranja pri naših dolgoletnih partnerjih.
Ena izmed največjih prednosti Burin Yachtcharter Management programa je, da bo vaša jadrnica ves
čas pogodbe pod nadzorom naših strokovnjakov, posebej usposobljenih za vzdrževanje jadrnic. Pred
in po vsakem najemu so barke skrbno očiščene in pregledane, brez dodatnih stroškov za lastnika,
stroški rutiniranih pregledov in vgradnje nadomestnih delov pa so transparentni in se odštejejo od
prihodka iz najemov. Morebitna škoda na barki in opremi barke, ki nastane kot posledica oddajanja,
se odpravi brez dodatnih stroškov za lastnika.

7. PRILAGODLJIVA ENOLETNA POGODBA
Naš Charter Management program je zelo prilagodljiv. Pogodba se lahkosporazumno spremeni
oziroma prilagodi vsako leto. V kolikor želite z vašo jadrnico na daljše potovanje ali jo v času zime
prepeljati na toplo, vam po predhodnem dogovoru omogočimo tudi to. Če sevašo barko odločite
prodati, z veseljem priskočimo na pomoč in vam poskušamo zagotoviti najboljšo prodajno ceno skozi
mrežo naših partnerjev po svetu.

8. PREGLEDNO POSLOVANJE
Z vsemi partnerji,lastniki jadrnic, imamo enostaven in korekten posloven partnerski odnos. Delitev
prihodkov z naslova oddajanja barke je 65/35, kar je naš primarni način financiranja. Burin
Yachtcharter krije vse stroške oglaševanja, administracije, računovodstva, čiščenja, oddajanja in
sprejemanja bark v najem ter stroške zaposlenih. Za lastnika barke stroški vključujejo strošek marine,

zavarovanja, vzdrževanja in vgradnje nadomestnih delov. Vse večje investicije v barko opravimo po
predhodnem soglasju lastnika, stroške manjših vzdrževalnih del pa v vpogled pošiljamo vsak mesec.

9. LOKACIJA PRIVEZA BARKE
Kraj priveza barke vzdolž jadranske obale lastnik izbere sam, odloča pa se lahko med tremi marinami
in sicer Marino Dalmacija v Sukošanu pri Zadru, Marina Kornati v Biogradu na moru ter Marino
Kaštela pri Splitu.
Vsaka izmed treh ponujenih baz nudi svoje čare in destinacije jadranja, tako da se lastnik sam odloči,
kje želi oddajati barko.

Pridružite se zadovoljnim lastnikom v programu Charter Management. Pokličite ali nam napišite vaše
želje in potrebe in z veseljem vam bomo pomagali izbrati popolno barko za vas ter vam predstavili
ostale podrobnosti programa. SAIL WITH US!

BURIN YACHT CHARTER d.o.o.

• Marina Dalmacija •
23 206 Sukošan, Croatia,
OIB: 45576210409
Email:booking@burinyachtcharter.com T
el: + 386 41 645 222
web: www.burinyachtcharter.com

