
Relacionamento e bons negócios
para as empresas

E-MARKETPLACE

Nosso marketplace foi reconhecido pelo 
Prêmio Inbrasc, por dois anos 
consecutivos (2016 e 2017), como o 
melhor do mercado, por oferecer 
agilidade, segurança e oportunidades de 
negócio para todos os formatos de 
empresas.

O marketplace do Mercado Eletrônico 
oferece um ambiente online de busca e 
comparação de preços ideal para 
compradores e fornecedores que 
procuram mais visibilidade e novas 
oportunidades de negócios.



Comprador
Agora você não precisa navegar por 

diversos sites para realizar suas compras 
e encontrar novos fornecedores

O marketplace do Mercado Eletrônico dá mais 
autonomia ao comprador, oferecendo funcionalidades 
para buscar novos fornecedores e produtos, comparar 
preços de forma ágil e intuitiva, com acesso a catálogos 
de produto e promoções. 

Em um mesmo ambiente, você encontra milhares de 
produtos e várias fontes de fornecimento que 
potencializam suas negociações.

Encontre o fornecedor ideal, buscando por CNPJ, 
razão social, palavras-chave ou usando filtros de 
categoria e localização. Visualize as imagens dos 
produtos diretamente do catálogo dos 
fornecedores e avalie os serviços dos parceiros 
segundo critérios de entrega, qualidade e outras variáveis importantes para criar um ranking de fornecedores. 

O Mercado Eletrônico ainda está integrado com a base da Receita Federal, a fim de verificar e confirmar a 
existência e a situação dos fornecedores.

Encontre novos fornecedores 
capazes de atender as demandas nas 
localidades desejadas.

Fomente a concorrência para 
conquistar saving.

Reduza o custo operacional em 
pesquisa de novos fornecedores e no 
processo de homologação.

Tenha acesso a informações dos 
fornecedores validados por 
entidades certificadoras.

Conte com as avaliações da 
comunidade de clientes do Mercado 
Eletrônico sobre o serviço prestado 
pelos fornecedores.

Encontre preços exclusivos de 
catálogos negociados apenas para a 
comunidade do marketplace.

Encontre fornecedores e produtos de 
forma rápida.

Faça sua busca a partir da 
usabilidade e inteligência de 
conteúdo baseado em 
palavras-chave.



Fornecedor
Estar exposto da melhor forma possível no 

marketplace do Mercado Eletrônico ajuda a aumentar 
seus canais de vendas e deixar sua marca mais visível

Em nossa plataforma você aumenta suas oportunidades de negócios ao ser visto pelos milhares de compradores 
que acessam e transacionam diariamente milhões de cotações e pedidos. 

Cadastre e compartilhe seu catálogo de produtos para ter a oportunidade de negociar com grandes empresas 
que fazem parte da nossa comunidade. Disponibilize produtos com imagens e vídeos, divulgue suas promoções e 
aumente suas chances de ser encontrado cadastrando as palavras-chave que melhor descrevem o seu negócio. 

Conte com a experiência do Mercado Eletrônico para controlar suas vendas, aumentar seu faturamento e suas 
oportunidades de bons negócios.

Conte com o Mercado Eletrônico para 
analisar seu desempenho e propor 
ações para potencializar suas vendas.

Tenha acesso ao nosso suporte 
técnico especializado para tornar seu 
perfil mais atrativo e tirar dúvidas.

Conquiste visibilidade por meio de 
um poderoso canal de vendas com 
baixo custo operacional.

Receba oportunidades de 
negócios de milhares de empresas 
compradoras da comunidade.

Insira seus catálogos de produtos 
com imagens, descrições e preços.

Cadastre palavras-chave para ser 
facilmente encontrado nas buscas do 
marketplace.

Tenha acesso a um dashboard com 
indicadores, gráficos e relatórios de 
oportunidades e de performance.

Acesse os compradores via chat 
online.



Quer saber mais?
Entre em contato:

comercial@me.com.br
(11) 2175-3500

linkedin.com/company/mercado-eletronico

facebook.com/mercado.eletronico

blog.me.com.br

youtube.com/c/CanalMercadoEletronico


