TÖBB MINT 10 ÉVE MŰKÖDŐ FITNESZTEREM SZEGEDEN
A hirdető e-mail címe:

szilvi.szogi@gmail.com

A hirdető telefonszáma:

+3630/852-13-72

Az eladó vállalkozás neve:

Jól működő
fitneszterem

Az eladó cég rövid bemutatása:
Szeged frekventált helyén, több mint 10 éve működő, 400 m2-es fitnesz és konditerem eszközökkel,
szoláriumokkal, szaunákkal, teljes berendezéssel ELADÓ. Ha szeretne egy jól menő vállalkozást és nem szeretné a
legelején kezdeni akkor önnek ajánlom cégemet.
A vállalkozás részletes bemutatása:
12 éve kezdtem működtetni a vállalkozásomat, de 23 éve vagyok a szakmában. Először egy kisebb helyről
indultunk, majd azt kinőve költöztünk át jelenlegi helyünkre. 12 év alatt folyamatosan fejlesztettünk, újultunk, új
szolgáltatásokkal bővültünk. A vállalkozás mindvégig jól működött, fejlődött, az eladás mellett csak azért
döntöttem, mert úgy éreztem, hogy belefáradtam a vállalkozásom vezetésébe, és 23 év után szeretnék valami
teljesen mással foglalkozni. Vendégeink részére igyekeztünk nagyon sokféle plusz szolgáltatást nyújtani,
amelyeket más szegedi fitnesztermekben nem kapnak meg a vendégek. Egy hely: ahová úgy indulsz, mintha
haza mennél, ahol barátként üdvözölnek, figyelnek arra, hogy mitől érzed jól magad, ahol kellemes légkör,
szakképzett és kedves edzők, modern eszközök, állandó és új ügyfélkör vár. Nálunk úgy érezheti a vendég, hogy
egy jól működő, barátságos klubba érkezett, ahol a pl. a törzsvendégeknek számos kedvezményt biztosítunk.
Órarendünk a legújabb aerobic trendeken alapuló és hagyományos órákat egyaránt tartalmaz. A vendég abban is
biztos lehet, hogy minden egyes foglalkozáson szakképzett, felkészült, elhivatott oktatók várják. Ha a csoportos
óráink között nem találnák meg a nekik megfelelőt, akkor eljöhetnek konditermünkbe, ahol személyi edző
segítségére is számíthatnak. Edzés után a szauna részlegünkben lazíthatnak. Nálunk az is megoldható, hogy az
izzasztó edzés után úgy induljon tovább a vendég, mintha most lépett volna ki egy divatlapból: kozmetika,
fodrászat, manikűr, masszázs és szolárium szolgáltatásokkal biztosítjuk számára a tökéletes megjelenést. A céget
saját honlappal, facebook oldallal, meglévő vendégkörrel teljes berendezéssel szeretném eladásra kínálni,
amelyből mindent feltüntetni itt szinte lehetetlen. Fiatalos vállalkozás, komoly kivehető nyereség. 8-10 állandó
alkalmazott, akik marad(hat)nának a cégnél a tulajdonosváltás után is, és akár alkalmazottként én is segíteném a
leendő tulajdonos munkáját. Amennyiben felkeltettem érdeklődését, hívjon bizalommal!
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

Nincs adósság

2018. 07.
14.

Tevékenységi terület:

Sport és szabadidős
tevékenység

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.):
Szeged
A tavalyi éves bevétel:

12 000 000 HUF

Az eladásra kínált tulajdonrész %-ban:
Az eladásra kínált tulajdonrész ára.:
Tulajdonosok száma:

100%
35 000 000 HUF

0

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

%

Személyes közreműködés a befektetőtől:
Befektető döntése szerint. Ha akar, dolgozhat a vállalkozásban, de csendestárs is
lehet.

