Giełdy elektroniczne: wybrane przykłady

www.getin.pl

Centrum e-biznesu

Centrum e-biznesu umożliwia prezentację oferty, reklamę i handel w Sieci tworząc proste i tanie rozwiązania :
• od podstawowej formy elektronicznej e-wizytówki swojej firmy
• poprzez e-witrynę (prezentującą oferowane produkty i pozwalającą na przyjmowanie zamówień)
• aż do zaawansowanych rozwiązań transakcyjnych pozwalających na prowadzenie działalności handlowej
online za pośrednictwem wirtualnych sklepów obsługujących systemy magazynowe, finansowo - księgowe
oraz fakturowe.
www.marketplanet.com.pl

marketplanet

Marketplanet to portal internetowy, który jest elektronicznym rynkiem towarów dla firm.
Poprzez aukcje w Internecie możliwy jest obrót różnymi towarami pomiędzy producentami, dystrybutorami a
nabywcami. Na rynku można handlować np. sprzętem komputerowym, biurowym, a nawet zawierać umowy
dotyczące usług np. sprzątania. Operatorem Marketplanet jest powołana przez TP S.A. spółka Otwarty Rynek
Elektroniczny (ORE).
www.serio.pl

Serio.pl

Serio.pl to serwis stworzony z myślą o ofercie produktów i usług małych i średnich firm, adresowanej do firm
i klientów indywidualnych.
Platforma chce zastapić tradycyjne metody kontaktowania się klientów i sprzedawców. Umożliwia m.in.
otrzymywanie zapytań ofertowych od zainteresowanych klientów.
Miesięczny abonament tylko dla sprzedających.
www.polskieprodukty.pl

Baza Polskich Produktów i Firm

Serwis Polskie Produkty jest ukierunkowany na PRODUKT, a nie na producenta.
Działanie serwisu opiera się na naturalnym podejściu, że najpierw jest zainteresowanie konkretną grupą
produktów lub produktem, porównanie ofert różnych producentów, a dopiero następnie kontakt z konkretnym
producentem/dostawcą.
W serwisie istnieje również możliwość bezpośredniego wyszukiwania producenta, lecz podstawową cechą
serwisu Polskie Produkty jest możliwość otrzymania listy wszystkich produktów spełniających zadane
kryterium. Serwis Polskie Produkty jest idealnym narzędziem pracy dla osób związanych z zaopatrzeniem,
pośrednictwem, importem i eksportem produktów.
www.cyberbiznes.pl

Giełda Ofert w Cyberbiznes

W ramach serwisu Cyberbiznes działa Giełda Ofert.
Ma ona na celu niesienie pomocy osobom zainteresowanym znalezieniem w Internecie konkretnego towaru
lub usługi. Zielona strzałka obok każdej z firm pokazuje jakie hasła (towary, usługi) zostały przypisane do firmy
przez program Cyberbiznes.
W serwisie oprócz ofert firm polskich są również oferty firm zagranicznych. Obecnie lista haseł tłumaczona jest
na język angielski. Ma to na celu promocję polskich firm na serwerach zagranicznych.
www.tpp.com.pl

TRADE POINT POZNAŃ

Trade Point jest źródłem informacji handlowych w zakresie:
- krajowych i zagranicznych ofert kupna, sprzedaży i innych, znajdujących się w dziale OFERTY
- oferty usługowej partnerów Trade Point świadczących usługi bankowe, spedycyjne, ubezpieczeniowe,
marketingowe itp., znajdujących się w dziale USŁUGI
- prawa handlowego, przepisów celnych, wymagań handlowych, sytuacji gospodarczej kraju i regionu itp.,
znajdujących się w dziale GOSPODARKA
Trade Point zapewnia firmom środki elektronicznej wymiany informacji do publikacji swojej oferty oraz dostępu
do ofert handlowych i usługowych. Usługi TP Poznań w zakresie umieszczania ofert są dostępne dla
zarejestrowanych firm. Rejestracja jest bezpłatna.
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