
■ www.unisonmarketplace.com

Vânzător pe platforma 
Marketplace.

Extinde-ți afacerea prin oportunități  
adăugate zilnic.

Sporește eficiența printr-un proces  
modern de licitare.

■ Beneficii

Oportunități de a participa și  
câștiga. 
Unison Marketplace este o unealtă online folosită de agențiile guvernamentale și sectorul privat, unde vânzători  
calificați participă pentru a oferi bunuri și servicii simple. Mai mult de 84% din contractele acordate prin  
Unison Marketplace se adresează întreprinderilor mici—aproape 1 miliard de dolari sunt puși la îndemâna  
întreprinderilor și comunităților mici de pe glob.

Vânzătorii înregistrați au oportunități sporite de a licita pentru mii de contracte de vânzare cu administrații federale, de 
stat și locale, instituții de educație și companii, maximizând în același timp eficiența administrativă și de vânzare.

■ Caracteristici cheie
Unison Marketplace permite companiilor mici și mari să liciteze, să câștige și să gestioneze cu ușurință contracte 
guvernamentale.

 ■ Înregistrare/participare gratuită și fără 
costuri in avans pentru Vânzători.

Concurează pe un teren cu șanse corecte 
și egale.

 ■ Instruire la cerere.  ■ Serviciu personalizat și asistență privind 
contul tău.

■ Categorii de top 
De la loțiune pentru plajă și motociclete de zăpadă la inspecții lifturi și amenajare peisagistică, Unison Marketplace 
găzduiește și gestionează achiziții pentru o gamă uriașă de produse și servicii simple.

* FY20 Transaction Volume

IT/Hardware: $535M+* IT and Telecom: $130M+* Echipamente de                                             
comunicație: $50M+*

Mobilier: $45M+* Echipamente recreative și 
atletice: $41M+*



Începe cu Unison Marketplace.
Solicită o demonstrație la www.UnisonMarketplace.com

■ www.unisonmarketplace.com

■ Întrebări frecvente
Unison Marketplace percepe taxe? Nu există costuri in avans pentru Vânzători. O taxă tranzacțională se aplică la 
fiecare achiziție și este finanțată de către Cumpărător, plătită Vânzătorului.

Cum funcționează

Caută oportunități pe Marketplace care să se 
potrivească cel mai bine domeniului tău de expertiză.

Licitează pe solicitări.

Livrează produsele sau serviciile tale la orice contract 
ai putea primi.

1

2
3

Nu există costuri care trebuie plătite în avans. Nu este 
nevoie de configurare, instalare, instruire.

Începe să licitezi chiar acum. Pe parcursul procesului 
de vânzare, echipa Unison oferă servicii personalizate și 
asistență privind contul tău.

Cumpărătorul postează o achiziție

Cumpărătorul analizează și evaluează 
ofertele 

Vânzătorul depune oferta(e)1

Cumpărătorul alege 2

Peste 75 de agenții federale cumpără în prezent prin intermediul Unison 
Marketplace.


