
САЗНАЈТЕ ВИШЕ: domen.rs/5-prednosti

ЛОКАЛНА ПОДРШКА5
Национални домени се региструју код предузећа која послују широм Србије, па 
регистрант може брзо и лако да дође до њих и затражи помоћ или подршку. То 
нису кориснички сервиси глобалних компанија који се налазе негде у свету, 
раде у другим временским зонама и, најчешће, не разумеју српски.

БЕЗБЕДНОСТ4 Интернет домени и безбедност:
domen.rs/internet-domeni-i-bezbednost

Национални интернет домени пружају већи степен поузданости и безбедности и за посетиоце и за власнике сајтова.

ПРЕДНОСТИ
ЗА РЕГИСТРАНТЕ .RS ДОМЕНА
 Могућност три нивоа заштите назива .RS 

домена, што спречава сајбер криминалце да 
преузму контролу над називом домена

 72% корисника интернета у Србији има више 
поверења у националне, него у остале домене

ПРЕДНОСТИ
ЗА ПОСЕТИОЦЕ .RS САЈТОВА
Знатно мања могућност превара 
при онлајн куповини и другим 
трансакцијама на интернету, јер 
могу лако да провере ко је 
власник назива домена на коме 
је сајт (преко domen.rs/whois, па 
на apr.gov.rs)

ПРЕПОЗНАТЉИВОСТ3
Само на свом сопственом интернет 
домену можете да градите свој трајни 
пословни или лични интернет идентитет, 
јер назив домена одређује веб адресу 
вашег сајта и адресу ваше е-поште.

Регистровањем свих потребних назива 
.RS домена штитите назив своје фирме и 
својих брендова, производа или услуга,
а тиме и свој идентитет на српском 
интернет простору.

Национални .RS домени чине више од 60% 
свих регистрованих назива домена у 
Србији, јер домаћи привредници желе да 
се и из веб адресе види одакле је фирма.

>60%

РАЗНОВРСНОСТ2

Провера расположивости назива 
домена: domen.rs/whois

У оквиру .RS адресног простора, још увек је слободан 
велики број потенцијално занимљивих појмова 
(кључних речи) за ваш будући назив интернет домена.

Многи занимљиви појмови у оквиру  
генеричких интернет домена (.COM, .ORG, 
.NET...) већ су одавно заузети.

На сваки регистровани назив
.RS домена долази скоро 1400 
регистрованих назива .COM домена!
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У резултатима
претраге Гугл даје 

предност сајтовима 
на националним 

интернет доменима, 
као што је .RS

Како стоје ствари из угла Гугла: 
izuglagugla.rs

ВИДЉИВОСТ1 ИНТЕРНЕТ СТРУЧЊАЦИ КАЖУ:

"Ако корисник претражује из Србије, онда 
сигнал земље постаје најбитнији. Желимо 
да будемо сигурни да је сајт на .RS домену 
рангиран на врху резултата претраге." – 
Гари Ијеш, Гугл аналитичар вебмастер 
трендова

“Aдреса вашег сајта je прво парче кода које 
види Гуглов алгоритам.” – Ен Кенеди, 
Webmarketing Today

“Национални домени имају предност у 
локалној претрази.” – Џон Милер, Гугл 
аналитичар вебмастер трендова

Ако се обраћате интернет корисницима у Србији, 
национални .RS домен је најбољи избор за пословну 
или личну интернет адресу.


