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De Mercateo Groep 
 

Oprichting:  2000 te München, Duitsland 

Aantal FTE:  600 

Actief in:   14 Europese landen 

Branche:  Zakelijke dienstverlening, internethandel, IT 

Claim:  Mercateo – hét inkoopplatform voor de zakelijke markt 

Bedrijfsprofiel: Als exploitant van B2B-platformen maakt de Mercateo Groep een 

infrastructuur beschikbaar waarmee bedrijven hun transacties en 

zakelijke relaties digitaal kunnen afwikkelen, onafhankelijk van hun 

voorafgaande digitaliseringsgraad. De Mercateo Groep exploiteert het 

B2B-netwerk Unite en het B2B-inkoopplatform Mercateo. De groep is 

vertegenwoordigd in 14 Europese landen en heeft 600 medewerkers in 

dienst. Sinds de oprichting in 2000 heeft het bedrijf een continue en 

winstgevende groei laten zien, met een omzet van 285 mil. euro in 2018. 

Onze waarden: De naam Mercateo is afgeleid van het Latijnse woord Mercator, dat 

koopman betekent. En dat is Mercateo: een IT- én handelsonderneming 

die vraag en aanbod in de wereld van de catalogusinkoop verbindt. 

Onze waarden zijn sinds de oprichting van het bedrijf in 2000 niet 

veranderd: betrouwbaarheid, eerlijkheid, integriteit en duurzaamheid. 

Directie Benelux-regio:  

Peter Ledermann, 

Bestuur Mercateo Groep 

Serge Gouders, 

Directeur Mercateo Nederland en België 

Segmenten: 

 E-Procurement 

 E-Marketplace (B2B) 

 Leveranciersmanagement 
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Bedrijfsgeschiedenis 2000 – 2020 

2020  Mercateo Nederland en België krijgen een nieuwe directeur 

2018  Meer dan 550 mensen maken de Mercateo-groep in Europa succesvol 

2017  SAP Ariba® kiest voor Mercateo als geprefereerde partner voor Spot 

Buy oplossing in Europa 

 Mercateo Studie over proceskosten binnen de indirecte inkoop en 

besparingspotentieel door digitalisering 
2016  Go-live van www.mercateo.ch voor Zwitserland 

 De Mercateo-groep telt voor het eerst meer dan 400 medewerkers 

 Lancering van de Mercateo Academy voor interne trainingen en 

opleidingen 

2015  Go-live van www.mercateo.be voor België 

 Oprichting van vestigingen in Italië en Spanje 
2014  Oprichting van een vestiging in het Verenigd Koninkrijk 

 

 

2013 

 Oprichting van vestigingen in Tsjechië, Polen, Hongarije en Slowakije 

 Introductie van inkoophiërarchie- en goedkeuringsfunctionaliteiten 

voor kleine en middelgrote bedrijven 

2012  Oprichting van vestigingen in Nederland, Oostenrijk en Frankrijk 

2011  Start van internationaliseringsactiviteiten om naar 10 Europese 

landen te expanderen 

 Opening van het 3e Duitse kantoor in Leipzig 

 Mercateo telt voor het eerst meer dan 200 medewerkers  
2009  Introductie van functionaliteiten voor de hosting van klantspecifieke 

raamcontractcatalogi 
2008 

 

 Introductie van de door SAP ontwikkelde Open Catalogue Interface 

(OCI) voor grotere bedrijven 

2006  Introductie van de unieke winkelwagenoptimalisatie functie genaamd 

Mercateo BestBasket 

2004  Opening van het 2e Duitse kantoor in Köthen 

2003  E.ON Energie stapt eruit 

 Management-Buy-Out door Sebastian Wieser en Peter Ledermann 

(vertegenwoordiger van E.ON) 

2000  Go-live van de e-marktplaats www.mercateo.com voor Duitsland 

 E.ON Energie investeert in het jonge bedrijf en neemt het uiteindelijk 

volledig over 

 Oprichting in München (Duitsland) door Sebastian Wieser en twee 

verdere voormalige McKinsey consultants 
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Internationaal in 14 landen 

 

 

Oprichting van de internationale dochterondernemingen 

 

 Mercateo Nederland in Maastricht (2012) 

 Mercateo Oostenrijk in Wenen (2012) 

 Mercateo Frankrijk in Parijs (2012) 

 Mercateo Tsjechië in Praag (2013) 

 Mercateo Polen in Krakau (2013) 

 Mercateo Hongarije in Budapest (2013) 

 Mercateo Slowakije in Šamorín (2013) 

 Mercateo UK in Cardiff (2014) 

 Mercateo Italië in Bologna (2015) 

 Mercateo Spanje in Valencia (2015) 

 Mercateo Zwitserland in Herrliberg (2019) 

 Mercateo België in Hasselt (2019) 
 
 

 

 

 

Perscontact: 

Mercateo Nederland en België 

Telefoon: +31 (0)43 2010687 

E-mail: pers@mercateo.nl 

Internet: www.mercateo.nl / www.mercateo.be  

http://www.mercateo.nl/
http://www.mercateo.be/

