
■ www.unisonmarketplace.com

Marketplace Seller.

Rozšiřte svůj obchodní dosah s denně 
novými příležitostmi.

Zvyšte svoji efektivitu přímými nabídkovými 
procesy.

■ Benefity

Možnosti pro spravedlivou 
konkurenci a vítězství 
Unison Marketplace je online nástroj, používaný vládními agenturami a soukromým sektorem, kde vzdělaní obchodníci 
soutěží mezi sebou pro zajištění kvalitního zboží a služeb. Více než 84% smluv získaných prostřednictvím Unison 
Marketplace přechází k malým obchodům—vkládajíce tak skoro 1 miliarda USD do rukou maloobchodu a komunit 
kolem světa.

Registrovaní prodejci zvýšili možnosti pro nabídku tisíců vládních, státních a místních vládních, vzdělávacích a 
komerčních obchodních smluv při maximalizaci administrativní a prodejní účinnosti. 

■ Klíčové výhody
Unison Marketplace umožňuje menším a větším společnostem snadnou účast, vítězství a současně správu v oblasti 
vládních kontraktů.

 ■ Volná registrace/účast a náklady pro 
prodejce.

Soutěžte v rámci férového a vyrovnaného 
herního prostředí.

 ■ Poptávkové školení.  ■ Podpora personalizovaných služeb a účtů.

■ Top kategorie 
Od ochranných krémů a sněžných skůtrů k prohlídkám výtahů a krajinářství, Unison Marketplace hostí a řídí nákupy pro 
široký rozsah produktů a jednoduchých služeb.

* FY20 Transaction Volume

IT/Hardware: $535M+* IT and Telecom: $130M+* Komunikační vybavení: 
$50M+*

Nábytek: $45M+* Rekreační a sportovní 
vybavení: $41M+*



Začněte s Unison Marketplace.
Request a demo at www.UnisonMarketplace.com

■ www.unisonmarketplace.com

■ Časté dotazy (FAQ): 
Jsou u UnisonMarketplace nějaké poplatky? Nejsou zde žádné náklady pro prodejce. Převodní poplatek je 
uplatňován při každém nákupu a je dotován kupujícím, a vracen prodejci.

Jak to funguje

Hledejte příležitosti na Marketplace, které nejlépe 
odpovídají vaší oblasti specializace.

Nabízejte na žádosti. Kupující reviduje & vyhodnocuje 
nabídky

Dodávejte vaše produkty nebo služby k libovolným 
smlouvám ke kterým můžete být přizváni. 
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Nejsou zde předem nutné žádné poplatky. Není zde 
potřeba žádné nastavování, instalace, nebo školení.

Začněte ihned nabízet. Unison tým vám zajistí během 
prodejního procesu personalizované služby podporu účtu. 

Prodejce inzeruje prodej

Prodejce reviduje & vyhodnocuje nákupy 

Kupující poskytuje nabídku(y)1

Kupující zvolí prodejce 
pro ocenění 2

V současnosti více než 75 federálních agentur nakupuje prostřednictvím 
Unison Marketplace.


