PSZICHOLÓGIAI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ CÉG ELADÓ
A hirdető e-mail címe:

andrea@bencsikandrea.hu

A hirdető telefonszáma:

+36 30 99 15 651

Az eladó vállalkozás neve:

Psziché Kft

Az eladó cég rövid bemutatása:
Nyugdíjba vonulásom miatt pszichológiai tevékenységű kft-met szeretném eladni a hozzá tartozó domainnel
együtt. Honlapja: https://psziche.com/
A vállalkozás részletes bemutatása:
Nyugdíjba vonulásom miatt pszichológiai tevékenységű kft-met szeretném eladni a hozzá tartozó domainnel
együtt. Honlapja: https://psziche.com/ A honlap jelenleg egyértelműen vállalati szolgáltatásokat kínáló HRtanácsadó tartalommal van feltöltve, de a tartalom természetesen az új tulajdonos által változtatható. A jelenlegi
tartalmat értékesítés esetén töröljük. Maga a PSZICHÉ Kft. tevékenységi körébe beletartozik a
magánszemélyeknek történő segítségnyújtás is, hiszen klinikusi működési engedélyem is e kft keretei között lett
kiállítva. Fő tevékenységi köre: egyéb humán-egészségügyi ellátás. A PSZICHÉ Kft-t 2013. április 24-én
alapítottam. Egyszemélyes, én vagyok az ügyvezető. Törzstőkéje 11.300.000.- forint. A kft fő erősségeinek tartom:
- Maga a név jól csengő, abszolút profilba vág egy pszichológus vagy egy pszichológusokból álló team számára. A hozzá tartozó azonos domain szintén már csak a név miatt is nagy érték. - Semmilyen tartozással, adóssággal
nem rendelkezik, tehát pénzügyileg teljesen tiszta. - Mivel több, mint 7 éve alakult, bármilyen pályázatban jó
eséllyel vehet részt az új tulajdonos.
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

Semmiféle NAV és egyéb tartozásom
nincs.

2020. 05.
07.

Tevékenységi terület:

Egészségügy, gyógyszeripar,
szépségipar

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.):
Magyarország
A teljes vállalkozás becsült értéke:
A tavalyi éves bevétel:

8 000 000 HUF

125 000 HUF

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

100%
4 000 000 HUF

1

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

100%

Személyes közreműködés a befektetőtől:

Igen, szükséges. Az új tulajdonosnak operatív feladai is
volnának.

