
Opis produktu: 
BusinessShop Plus
BusinessShop Plus to rozwiązanie, które 
umożliwia dostawcy udostępnienie 
na platformie Unite indywidualnego, 
elektronicznego katalogu produktów na 
życzenie klienta. Katalog widoczny jest  
dla klienta poprzez interfejs Mercateo.  
Dzięki temu rozwiązaniu regularni  

Dostępny poprzez następujące 
systemy e-procurement:

 > Mercateo

dostawcy zostają włączeni w istniejący, 
cyfrowy proces zakupowy w przedsiębiorstwie 
klienta, zachowując przy tym wynegocjowane 
wcześniej indywidualne warunki biznesowe. 
BusinessShop Plus dostępny jest tylko dla 
wybranego klienta.

Asortyment i warunki umowne ustalane między klientem a dostawcą

Utrzymanie indywidualnych relacji biznesowych 

Katalog i dalsze aktualizacje zatwierdzane przez klienta 

www.unite.eu

Wymagania

Wypełnienie formularza dostawcy  
dla każdego BusinessShopu Plus

Akceptacja warunków umownych 
wybranego modelu transakcyjnego

Utworzenie konta na Mercateo i Unite

Wymagania katalogowe

Osobny katalog dla każdego BusinessShopu Plus

Wczytanie katalogu w formacie BMEcat lub CSV/TXT

Kategorie i dane produktów (zdjęcia, karty danych 
produktów), czas dostawy, informacje o stanie 
magazynowym, oznaczenia indywidualne dla klienta 

Wymagania bazujące na wytycznych do utworzenia 
BusinessShop 

Dostęp do nowych klientów 
poprzez BusinessShop
Dostawca może także udostępnić swój 
standardowy asortyment i zyskać 
dostęp do jeszcze większej liczby 
klientów. Wystarczy, że utworzy  
BusinessShop. Kupujący łatwo 
aktywuje go poprzez Unite App Store. 
Dzięki temu rozwiązaniu dostawca 
zyskuje dostęp do nowego, cyfrowego 
kanału sprzedaży.

Cennik

Usługa Koszt

BusinessShop Plus -  
udostępnienie

2000 zł (BusinessShop/BusinessShop Plus -  

pierwsze przyłączenie)

800 zł (każde następne przyłączenie)

Hosting 200 zł (miesięcznie za pierwszy BusinessShop/ 

BusinessShop Plus)

80 zł (miesięcznie za każde następne przyłączenie)

Opłaty transakcyjne zależne od wybranego modelu transakcyjnego

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają obowiązującej stawki VAT.
Cennik dostępny jest także w innych walutach. 

https://unite.eu/en_GB/knowledgebase/sell-with-mercateo/product-data-sheets
https://unite.eu/en_GB/businessshop


www.unite.eu
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Łatwe zarządzanie katalogiem 
Wczytanie katalogu odbywa się poprzez sFTP, a powiadomienia  
z systemu zarządzania katalogami informują o aktualnym statusie 
opracowania.

Automatyczne sprawdzenie katalogu zapewnia wysoką jakość 
katalogu. Klient informowany jest o zmianach asortymentu i cen, 
które może sprawdzić i zatwierdzić.

Modele transakcyjne

Przekazywanie 
zamówień

Model agencji  
(od 2022)

Model komisu Model komisu plus

Cyfryzacja zamówień

E-faktura**

Realizacja płatności

Single Creditor

Single Debtor

Gwarancja  
wypłacalności***

Obsługa klienta 

Opłata 0,80 zł  
za zamówienie 1,7 %* 3,5 %* 6 %*

(3,5% do końca 2021 r.)

* Obliczane od sumy netto na fakturze (z włączeniem kosztów wysyłki).
** Z wyłączeniem usług dodatkowych takich jak podpisywanie, dostarczanie faktur za pośrednictwem centralnych platform.
*** Mercateo sprawdza wiarygodność finansową i gwarantuje płatności do wysokości limitu zdefiniowanego dla każdego klienta.


