
■ www.unisonmarketplace.com

Marketplace Verkoper.

Breid uw commerciële reikwijdte uit met 
nieuwe, dagelijks toegevoegde kansen.

Vergroot de efficiëntie met een gestroomlijnd 
biedingsproces.

■ Voordelen

Kansen om te concurreren en te 
winnen.
Unison Marketplace is een online instrument dat door overheidsinstellingen en de particuliere sector wordt gebruikt, 
waar gekwalificeerde leveranciers concurreren om eenvoudige goederen en diensten te leveren. Meer dan 84% van 
de via Unison Marketplace gegunde opdrachten gaan naar kleine bedrijven - bijna 1 miljard dollar in de handen 
van kleine ondernemingen en gemeenschappen over de hele wereld gevend.

Geregistreerde Verkopers hebben meer kansen om op onderwijs en commerciële verkoopcontracten te bieden van 
duizenden federale, staats- en lokale overheden terwijl ze de efficiëntie van administratie en verkopen optimaliseren.

■ Belangrijkste kenmerken
Unison Marketplace stelt kleine en grote bedrijven in staat om eenvoudig op overheidsopdrachten te bieden, deze te 
winnen en te beheren.

 ■ Gratis aanmelding/deelname en geen 
onkosten voor Verkopers.

Concurreer op een eerlijk en gelijk 
speelveld.

 ■ Training op aanvraag.  ■ Service en rekeningondersteuning op 
maat.

■ Top Categorieën
Van zonneschermen en sneeuwmobielen tot aan liftinspecties en groenvoorzieningen, Unison Marketplace is gastheer en 
beheert aankopen van een groot aantal producten en eenvoudige diensten.

* FY20 Transaction Volume

IT/Hardware: $535M+* IT and Telecom: $130M+* Communicatie-apparat-
uur: $50M+*

Meubilair: $45M+* Recreatieve en atletische 
uitrusting: $41M+*



Ga aan de slag met Unison Marketplace.
Vraag een demo aan op www.UnisonMarketplace.com

■ www.unisonmarketplace.com

■ Veel gestelde vragen
Brengt Unison Marketplace kosten in rekening? Er zijn geen onkosten voor Verkopers. Bij elke aankoop wordt een 
transactievergoeding berekend en door de Koper betaald, aan de Verkoper kwijtgescholden.

Hoe het werkt

Zoek naar Kansen op de Marketplace die het best bij 
uw vakgebied passen.

Bied op aanvragen.

Lever uw producten of diensten voor elk contract dat 
u kan worden gegund.
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Er zijn geen aanloopkosten. Er is geen instelling, 
installatie of training nodig.

Begin direct met bieden. Tijdens het gehele 
verkoopproces geeft het Unison-team een service en 
rekeningondersteuning op maat.

De Koper Plaatst een Aankoop

De koper bekijkt & evalueert biedingen

De verkoper doet een bod/biedingen1

De koper kiest een verkoper 
uit voor de gunning 2

Meer dan 75 overheidsinstellingen kopen op dit moment via Unison 
Marketplace.


