ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОННОГО
ТОРГОВОГО МАЙДАНЧИКА
Головні
переваги
майданчика :

використання

електронного

Банк виставляє майно на торгівельний майданчик.
Біржа проводить конкурентні торги.
Біржа за свої кошти проводить рекламну компанію щодо
об’єкта продажу.
Банк сплачує тільки у випадку реалізації майна.
Є можливість додавати фото до об’єктів продажу.
Прозорість проведення процесів реалізації.
Досягнення економічного ефекту за рахунок зростання
цін.
Власна база потенційних покупців майна по всій Україні.
Підтримка за допомогою нашого call center.

СУТНІСТЬ ЕЛЕКТРОННОГО
ТОРГОВОГО МАЙДАНЧИКА
ЕТМ – сайт в мережі Інтернет разом із сукупністю технічного обладнання,
програмного забезпечення та організаційних заходів, які використовуються для
проведення електронних конкурентних торгів.

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗРОСТАННЯ ЦІНИ

Підвищення цін досягається за рахунок:
 Жорсткої конкуренції
майданчику;

між

покупцями

на

електронному

 Зростання кількості потенційних учасників торгів;
 Прозорості проведення процедур реалізації;
 Оперативного контролю за процесом реалізації з будь- якої точки
світу.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ

Формування
оголошення
про
реалізацію
(продавець/
біржа)

Подача заявки
на участь
в торгах
(учасник)

Подача
оголошення
(біржа/
продавець)

Торгівельна
процедура..
Підведення
Підсумків
(біржа/
продавець)

Прийняття
заявок.
Допуск до
участі
(продавець/
біржа)

Продавець

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА ОПЕРАТИВНОСТІ
КОНТРОЛЮ
По
завершенню
та
підведенню
підсумків
електронний майданчик автоматично формує
протокол проведення аукціону, в якому відображено
цінові пропозиції Учасників.
Працівник та інші уповноважені особи мають
можливість контролювати
процес реалізації
перебуваючи в будь-якій точці світу.

Для здійснення оперативного контролю достатньо зайти в
“особистий кабінет користувача”.

Ключові характеристики електронного торгового майданчика:
Сучасна торгова платформа
В основі рішення – найсучасніші Інтернет-технології, які дозволяють зробити
торговий майданчик дійсно сучасним та зручним. В сучасних умовах ринку,
технологічна перевага може стати ключовою перевагою електронного
майданчика.
Якість та надійність
Система має кращі показники надійності , адаптована до високих навантажень
та перевірена на багаточисленних впровадженнях. Підтримують кластерні
конфігурації для забезпечення максимального рівня доступності.
Найвищий рівень безпеки
Рівень безпеки та захисту конфеденційної інформації дозволяє побудувати
надійну комплексну систему захисту інформації (КСЗІ). Для надійного захисту
від DDoS-атак можлива фільтрація трафіку через спеціалзованого провайдера,
що дозволяє забезпечити захист більше 99%.

Ключові характеристики електронного торгового майданчика
Індивідуальна адаптація
Гнучка архітектура системи дозволяє в найкоротші терміни адаптувати та
ретельно налаштувати регламенти проведення торгових процедур та всі
інтерфейси користувачів. Крім того, система може бути тісно інтегрована з
суміжними інформаційними ресурсами та системами.
Досвід та кваліфікація
Наш досвід експлуатації електронних торгових систем з високими вимогами до
надійності й продуктивності, знання предметної сфери та першокласний рівень
підготовки спеціалістів дозволяє реалізувати процес впровадження ЕТМ в
найкоротші терміни та з незмінно високим рівнем якості.

Власна мережа філій

м. Київ, вул. Б. Хмельницького 55, оф.413, тел. (044)337-15-62, 337-15-63
м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, 50-95-91
м. Суми, вул Петропавлівська, 86, оф. 65, тел. (0542) 655-428, (0542) 655-429
м. Кременчук, вул. Леніна, 10/7, тел. (05366) 2-42-94
м. Харків, вул. Лермонтовська, 20, тел. (057) 704-34-22
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 15, оф. 38, тел. (056) 785-29-61
м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 40, оф. 120, тел. (061) 220-02-26
м. Херсон, вул. Горького, 13, оф.12, тел. (0552) 49-25-72
м. Одеса, вул. Ясна, 12, оф. 7, тел. (048) 785-46-93

Власна всеукраїнська газета "Біржовий вісник"
Всеукраїнська газета "Біржовий вісник", засновником якої є Українська
універсальна біржа, виходить з 2001 р. Тираж 20000 екземплярів. Газета має
широке коло читачів. “Біржовий вісник” містить в собі інформацію про активи,
що перебувають у податковій заставі, та реалізуються з аукціону на УУБ;
інформацію про реалізацію державного майна, майна підприємств-банкрутів,
арештованого, конфіскованого та майна, що перейшло у власність держави.
Також на шпальтах газети публікуються статті, що висвітлюють теми сільськогосподарського виробництва, новини агропромислового комплексу, котирування
цін, та інші актуальні теми сьогодення.
Цільова аудиторія - керівники сільгосппідприємств та підприємств всіх форм
власності, фермери, трейдери, банківські установи, та ін.
Замовити блочну рекламу чи розмістити власну статтю Ви можете, звернувшись
за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, кім. 406, тел.(0532) 56-00-37

Для отримання детальнішої інформації про порядок проведення аукціонів та
умов співпраці, звертайтеся безпосередньо до нас.
Наша адреса: 36000, м. Полтава, вул.Шевченко, 52.
Телефон: (0532) 56-00-37
+38(050) 346 11 75
З повагою,
Анатолій Поповиченко.
uub.com.ua

