Produkt- och leverantörsdatabasen för offentlig sektor

Marknadsplats för
direktupphandling
Låt köparna hitta dig! Presentera ditt företag och bli hittad
där inköparna söker nya varor, tjänster och leverantörer.

Bevaka upphandlingar i din bransch
Bevaka dina affärsmöjligheter
och få aktuell och relevanta
upphandlingar direkt i din
e-post.

Hitta din nästa
affärskontakt
Hitta själv nya kunder!
Sök enkelt på bransch,
produkt, geografi, ekonomisk
status m.m.

Anmälningstalong
Ett medlemskap i SafeTrade innebär möjligheter att presentera och göra sin verksamhet
sökbar för beslutsfattare i offenltig sektor.
Som prekvalificerad leverantör får ni ett
eget användarkonto som ger er rätt att själva
styra över presentationen av er verksamhet,
era produkter och tjänster.
Ni kan när som helst ändra följande uppgifter: företagsnamn • adress • kontaktuppgifter • kontaktpersoner • länkar till
hemsida och e-post • adresser • branschtillhörighet • företagspresentation • produktinformation • referenser • certifieringar •
egna dokument såsom broschyrer, prislistor,
produktinformation mm.
Er information underlättar för användarna
(inköpare och upphandlare) inom stat, kommun och landsting att få träff på just ert företag vid en sökning på bland anant bransch,
produkt, tjänst, referenser. Det är även möjligt för användarna att lägga upp ert företag

i särskilda listor, exempelvis för riktade upphandlingar. Informationen i SafeTrade är också
till god hjälp vid direktupphandling.
Samtliga inköpare och upphandlare i stat, kommun och landsting har kostnadsfri tillgång till
SafeTrade som ett stöd för att tillmötesgå de
krav som ställs vid offentliga upphandlingar.

Anmälan skickas till:
SafeTrade
St Eriksgatan 121 B
113 43 Stockholm
eller faxas till 08-32 30 40
Medlemsavgift: 2 865 kr
för 12 månaders löpande avtalstid.
Förutom moms tilllkommer inga övriga
avgifter. Uppsägningstid: 1 månad
innan ny avtalsperiod startar.

Bli medlem i SafeTrade – produkt- och leverantörsdatabasen för offentlig sektor.
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