
■ www.unisonmarketplace.com

Sprzedawca Marketplace.

większ zasięg swojej firmy, dodając  
codziennie nowe możliwości.

Zwiększ efektywność dzięki usprawnionemu 
procesowi licytacji.

■ Korzyści

Możliwości konkurencji i  
zwyciężania.
Unison Marketplace to narzędzie internetowe używane przez agencje rządowe i sektor prywatny, w którym wykwalifi-
kowani dostawcy konkurują o dostarczanie prostych towarów i usług. Ponad 84% kontraktów udzielonych przez Unison 
Marketplace trafia do małych firm - oddając prawie 1 miliard dolarów w ręce małych firm i społeczności na całym 
świecie.

Zarejestrowani sprzedawcy mają większe możliwości licytowania tysięcy kontraktów sprzedaży federalnych, stanowych 
i lokalnych samorządów; edukacyjnych; oraz biznesowych przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności 
administracyjnej i efektywności sprzedaży.

■ Kluczowe Funkcje
Unison Marketplace pozwala małym i dużym firmom łatwo licytować, wygrywać i zarządzać kontraktami rządowymi.

 ■ Bezpłatna rejestracja / uczestnictwo i brak 
dodatkowych kosztów sprzedawców.

Rywalizuj na uczciwych i równych zasadach.

 ■ Szkolenia na żądanie.  ■ Spersonalizowana obsługa i wsparcie 
konta.

■ Główne kategorie
Od ochrony przeciwsłonecznej i skuterów śnieżnych po inspekcje wind i kształtowanie krajobrazu - Unison Marketplace 
organizuje i zarządza zakupami szerokiej gamy produktów i prostych usług.

* FY20 Transaction Volume

IT/Sprzęt komputerowy: 
$535M+*

IT and Telecom: $130M+* Sprzęt komunikacyjny: 
$50M+*

Meble: $45M+* Sprzęt rekreacyjny i 
sportowy: $41M+*



Zacznij z Unison Marketplace.
Zamów  demo na www.UnisonMarketplace.com

■ www.unisonmarketplace.com

■ FAQ: 
Does Unison Marketplace charge fees? Sprzedawcy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Opłata 
transakcyjna jest stosowana do każdego zakupu i jest finansowana przez Kupującego, przekazana dla Sprzedawcy.

Jak to działa

Szukaj możliwości na Marketplace, które najlepiej 
pasują do Twojej dziedziny wiedzy.

Licytuj solicytacje.

Dostarczaj swoje produkty lub usługi dla każdego 
zamówienia, które możesz otrzymać.
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Nie ma żadnych kosztów wstępnych. Nie jest 
wymagana konfiguracja, instalacja ani szkolenie.

Zacznij licytować od razu. W trakcie procesu sprzedaży 
zespół Unison zapewnia spersonalizowaną obsługę i 
wsparcie konta.

Kupujący publikuje kupno

Kupujący przegląda i ocenia oferty

Sprzedawca składa ofertę1

Kupujący wybiera 
nagrodę sellerto 2

Ponad 75 agencji federalnych kupuje obecnie za pośrednictwem Unison 
Marketplace.


