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Kraków, 18. listopada 2014 

Najlepszy międzynarodowy dostawca RWE 

Mercateo otrzymuje nagrodę RWE „Quality Global“ 

 

18. listopada, w ramach 7. Dnia Dostawcy RWE, Mercateo zostało uhonorowane nagrodą 

„Quality Global 2014“, a tym samym wyróżnione jako najlepszy dostawca energetycznego 
giganta. W ten sposób RWE doceniła międzynarodową współpracę w zakresie zaopatrzenia 
pomiędzy Mercateo a swoją spółką-córką Group Business Services GmbH (GBS) oraz spółkami 

krajowymi w ostatnich czterech latach.  

 

Mercateo zostało odznaczone nagrodą „Quality Global 2014“ podczas odbywającego się dzisiaj        

7. Dnia Dostawcy RWE. Nagrodę odebrali członek zarządu Peter Ledermann, Dyrektor Sprzedaży        

i Marketingu dr Bernd Schönwälder oraz Heike Kleine, Senior Key-Account Manager. Firma Mercateo 

m.in. rozwinęła dla RWE międzynarodowy system zarządzania kontentem, stworzyła prawne               
i podatkowe warunki ramowe, rozwinęła jednolite dla wszystkich krajów infrastrukturę oraz 

standardy, jak np. kontent katalogu, systematycznie poszerzała asortyment międzynarodowo 
dostępnych artykułów przemysłowych, zapewniła wielojęzyczną obsługę klienta oraz 

transparentność w strategii kontentowej, dopasowanej do potrzeb rynkowych danego kraju.  

„Utworzone wspólnie z Mercateo międzynarodowe rozwiązanie Buy-Side działa pomyślnie we 

wszystkich krajach od 2011r. Współpraca RWE oraz jej zagranicznych spółek z Mercateo przebiega  
w sposób konstruktywny i partnerski. Nagroda jest oznaką uznania dla Mercateo za wspaniałą 

współpracę w ubiegłych latach” uzasadnił Andre Lückert, Head of Master Data Management w RWE. 

Współpraca pomiędzy Działem Zakupowym RWE a Mercateo trwa od 2007 r. i od tego czasu 
znacznie się zacieśniła. Heike Kleine, która koordynuje projekt z RWE od chwili rozpoczęcia 
współpracy, mówi: „Naszym celem jest i było udostępnienie asortymentu Mercateo  Działowi 

Zakupowemu RWE w celu zredukowania Maverick Buying i zwiększenia stopnia pokrycia 

zapotrzebowania przez elektroniczne pozycje zamówienia”. Udostępnienie rozwiązania 

katalogowego to kolejny szczebel współpracy obu firm. Od 2009 r. już ponad 100 katalogów 
dostawców kontraktowych RWE  jest udostępnianych zamawiającym RWE na interfejsie 
użytkownika Mercateo. W 2011 r. po sukcesie odniesionym w Niemczech, RWE rozpoczęło 

przejmowanie tego efektywnego modelu również na skalę międzynarodową. Jego zamiarem było 
rozszerzenie udanego doświadczenia i procesów na kolejne sześć państw. Obecnie platforma 

Mercateo obsługuje Działy Zakupowe RWE w Polsce, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Czechach, Holandii  
i na Węgrzech.  

Nagroda „International 2014“ odzwierciedla pozytywną ocenę intensywnej, kooperacyjnej i udanej 

współpracy, która jest ciągle rozbudowywana. Cytując członka zarządu Petera Ledermanna: „RWE 

nie jest tylko jednym z naszych większych klientów. RWE jest również naszym strategicznym 
partnerem w dziedzinie rozwoju, który pozwolił nam zrozumieć struktury koncernu oraz jego 



  Komunikat prasowy 

 

Mercateo Polska Sp. z o.o. 

Gabriela Kolarczyk 

ul. Stefana Batorego 25 

31-135 Kraków 

Telefon: +48 12 681 64 19 

E-Mail: gabriela.kolarczyk@mercateo.com 

WWW: www.mercateo.com.pl 

 Mercateo Strona 2 z 3 

oczekiwania odnośnie rozwiązania kwestii zaopatrzenia oraz dostosować do nich nasze 
rozwiązania”.  

 

Przekazanie  „RWE Supplier Award Global Quality“ – Na fotografii: Peter Ledermann, Zarząd 

Mercateo, Heike Kleine, Senior Key-Account Manager w  Mercateo, Andre Lückert, Head of Ma-

ster Data Management w RWE, oraz dr Bernd Schönwälder, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu 

(od lewej) 

 

O  Mercateo 

Mercateo jest wiodącą europejską internetową platformą zaopatrzeniową dla klientów biznesowych.              

Na www.mercateo.com.pl oferuje polskim klientom asortyment obejmujący ponad 1,5 mln produktów, 

podzielonych na 12 kategorii, jak np. artykuły biurowe i przemysłowe, sprzęt IT i elektronika oraz wyposażenie 

zakładów i magazynów. Tak skomponowany asortyment jest w stanie pokryć kompletne zapotrzebowanie 

firm zarówno na popularne artykuły biurowe, jak również specjalistyczny sprzęt i trudnodostępne kategorie 

produktów. Do bazy klientów Mercateo należą przedsiębiorstwa różnych formatów, począwszy od 

koncernów, poprzez średnie firmy i licznych publicznych zleceniodawców, na wolnych strzelcach 

skończywszy.  Dodatkowo przedsiębiorstwa mogą zintegrować na platformie swoich stałych dostawców             

i korzystać z licznych funkcji e-procurement. Są to m.in hosting katalogów, spersonalizowane widoki                   

i oznakowanie  produktów, cyfrowy proces zatwierdzania ApproveNow oraz elektroniczne interfejsy pomiędzy 

systemami klientów.  

Spółka Mercateo jest obecna w Niemczech oraz w 10 europejskich krajach i zatrudnia ponad                              

300 pracowników, w tym 19 praktykantów.  Obroty firmy w roku 2013  wyniosły 135 miliony euro, co oznacza 

średni wzrost o 25% w skali roku. 

 

http://www.mercateo.com.pl/
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