BEJÁRATOTT, NYERESÉGES BISZTRÓ ELADÓ (BERENDEZÉS, VENDÉGKÖR,
RECEPTEK, KNOW-HOW)
A hirdető e-mail címe:

the.wordsmith.family@gmail.com

A hirdető telefonszáma:
Az eladó vállalkozás neve:

Zöld
Hely

Az eladó cég rövid bemutatása:
3 éves bejáratott bisztró eladó, nagy vendégkörrel. Az üzlet nyereséges, egészésgügyi problémák miatt
döntöttünk az eladás mellett. Know-How-t, recepteket, teljese berendezést és igény szerint betanítást, további
segítséget is szívesen nyújtunk!
A vállalkozás részletes bemutatása:
A vállalkozás bejáratott vendégkörrel rendelkezik, sokan ismerik és jönnek az ország több pontjából is kifejezetten
miattunk. Több ismert személy is szereti a helyet, de leginkább a helyiek teszik ki a vendégkör nagy részét - így a
forgalomban nincsen nagy ingadozás. Jelenleg is működik, mi 6 fő személyzettel tartjuk ideálisnak. Vendégtér 34
fős, terasz 14 fő. A nyereségünk a második évre egyre nőtt, a harmadik évre sikerült megduplázni a második évet
is, további növekedés várható. A bisztrónak van egy különleges profilja, amilyen vendéglátóhely nincsen másik a
környéken (és igazán egész az országban sem) ezért sokakat vonz. Az üzlethelyiséget béreljük, nagyon jó,
központi helyen van és nagyon kedvező, jelenleg 250 ezer Ft+áfa az ára. Az üzletet a teljes berendezéssel, a
branddel együtt szeretnénk eladni, számunkra fontos, hogy továbbra is jól menjen, adjuk az egész know-howt, a
recepteket és igény szerint nagyon szívesen segítünk a továbbiakban is, betanítunk. Egy egészségügyi probléma
miatt döntöttünk az eladás mellett. Érdeklődésre nagyon szívesen küldünk bővebb információt! 2019-es évi
bevételünk 28 millió Ft volt. Irányára: 34 000 000 Ft
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

Nincsen
adósság.

2020. 05.
15.

Tevékenységi terület:

Turizmus, vendéglátás (étterem, szálloda,
panzió...)

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.):
Pécs
A tavalyi éves bevétel:

28 000 000 HUF

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

100%
34 000 000 HUF

1

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

100%

Személyes közreműködés a befektetőtől:

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

