AUSZTRÁLIÁBA MAGYAR ÉTTEREM ELADÓ
A hirdető e-mail címe:

koronarestaurant@gmail.com

A hirdető telefonszáma:

+61433580355

Az eladó vállalkozás neve:

Korona Csarda

Az eladó cég rövid bemutatása:
Eladó jelenleg is üzemelő, bejáratott vendégkörrel rendelkező vendéglő. A vendéglő a hétvégi nyitva tartással
mellett esküvők és különböző rendezvények lebonyolítására is alkalmas (75 főig) ill. 40 fős terasszal.
A vállalkozás részletes bemutatása:
2009-ben nyílt Korona Csárda étterem családi vállalkozásként üzemelő vállalkozás. A cég neve Hungaria Pty Éves
bevétel 350 000 AUD Eladási ár 270 000 AUD vagy 70 000 000 Ft Eladási ár tartalmazza: - Több ezer fős
vendégkör - Étterem felszereltségét - Bútorok, gépek, dekorációk, - Étterem működési mechanizmusát - Weboldal,
Social média, marketing - Bejáratott főző iskola információit - Volkswagen Cady áruszállító gépjárműt - Magyar
termékek forgalmazását helyben - Magyar termékek kiszállítását üzletekbe Hely: 760 Boronia Rd Wantirna Victoria
3152 AU www.korona.com.au Az épület tulajdon joga a Hungarian Community Befektetést ajánljuk: Ausztráliába
vágyó családok számára akinek van vendéglátós tapasztalata. Iskolai/Tanuló vízum mellett könnyen végezhető
hétvégi üzlet. A bérleti szerződést a Magyar házzal kell kötni minimum 2-3 év ami meghosszabbítható. A cég
átvétele rugalmas és egyszerű folyamat melyben segítséget nyújtunk és minden technikai segítséget megadunk
ameddig szükséges.
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

Nincs adósága a
cégnek.

2022. 11.
14.

Tevékenységi terület:

Vendéglátás (étterem, szálláshely, büfé,
kávézó...)

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.):
Australia Victoria àllam
Melbourne
A tavalyi éves bevétel:

90 000 000 HUF

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

100%
70 000 000 HUF

2

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

50% 50%

Személyes közreműködés szükséges a vállalkozás üzemeltetéséhez?:
Igen, szükséges. Az új tulajdonosnak operatív feladai is
volnának.

