NYERESÉGES, NEMZETKÖZI VITAMIN MÁRKA ELADÓ

A hirdető e-mail címe:

attila@hardymediagroup.com

A hirdető telefonszáma:

+41788545355

Az eladó vállalkozás neve:

A vállalkozás neve nem
publikus

Az eladó cég rövid bemutatása:
2 éve alapított, nyereséges, nemzetközi vitamin márka eladó. Több mint 500 millió Ft bevétel indulás után, és
több mint 25 ezer elégedett vásárló.
A vállalkozás részletes bemutatása:
Eladásra kínáljuk 2020 nyarán alapított, online értékesítére fókuszáló sajátmárkás vitamin márkánkat. - A hazai
piacon vezető szerep a gyorsan nővő felnőtt gumivitaminok területén - Innovatív vegán, laktóz, glutén- és
tartósítószer mentes termékek - 100% online értékesítési modell, amely készen áll az offline/ retail terjeszkedésre
- Több ezer 5 csillagos értékelés és több mint 25,000 elégedett vásárló (az árbevétel 35%-át visszatérő fogyasztók
generálják) - Bővítésre előkészített termékportfólió, mely jelenleg 8 gumivitamint és 2-2 fehérjeport és
szuperélelmiszerport tartalmaz - Kiszervezett, kevés szereplős értéklánc, gyártástól a kiszállításig. Pár fős csapat
jelenleg, könnyű átláthatóság és menedzselhetőség - Elmúlt 12 hónap pénzügyi információi: 265m Ft árbevétel,
mely szint elérésére számít a menedzsment a 2022-es pénzügyi év vonatkozásában, 19m Ft nyereség mellett 61% árbevétel export, 54%-a Euró alapú (a vállalkozásnak jót tesz a gyenge forint) - Akkurátusan vezetett
pénzügyek, könnyű átvilágíthatóság Kitűnő lehetőség annak, aki már rendelkezik online értékesítési
tapasztalattal. Az eladás oka: jelenlegi egy jóval nagyobb projekten dolgozunk, amire szeretnénk 100%-ban
fókuszálni. Irányár: 100m Ft + árúkészlet (60m Ft beszerzési áron), összesen 160m Ft Igény esetén a Kft is
megvásárolható. Csak komoly érdeklődők jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek a kellő likviditással a
tranzakcióhoz.
A vállalkozás adósságai:
Nincs tartozás. Nincs ingatlan. Nincs semmilyen lízing. Egyedül az árukészlet a jelentős (kb 60m Ft, bekerülési
áron)
Feladás dátuma:

2022. 10.
18.

Tevékenységi terület:

Egészségügy, gyógyszeripar, szépségipar,
fitness

Ország (ahol a vállalkozás a tevékenységét végzi. Ha több országban tevékenykedik, akkor a székhely országát jelölje meg, és
fejtse ki a részletes bemutatkozásnál.):
Magyarország
Település (ha több települést érint a vállalkozás tevékenysége, akkor a legjellemzőbbet, és fejtse ki a részletes
bemutatkozásnál.):
Budapest
A tavalyi éves bevétel:

377 000 000 HUF

Az eladásra kínált tulajdonrész aránya:
Az eladásra kínált tulajdonrész ára.:
Tulajdonosok száma:

100%
160 000 000 HUF
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A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

100%

Személyes közreműködés szükséges a vállalkozás üzemeltetéséhez?:

Befektető döntése szerint. Ha akar, dolgozhat a vállalkozásban, de csendestárs is
lehet.

