HOMOKFÚVÓ VÁLLALKOZÁS, FOLYAMATOSAN NÖVEKVŐ BEVÉTELLEL

A hirdető e-mail címe:

info@sandblastdesign.hu

A hirdető telefonszáma:

+36703224344

Az eladó vállalkozás neve:

Sandblast

Az eladó cég rövid bemutatása:

Bejáratott ügyfélkörrel, nagy forgalmú
vállalkozás.

A vállalkozás részletes bemutatása:
Eladásra kínálom több mint 10 éve működő, óriási ügyfélkörrel rendelkező könnyűipari vállalkozásom. Az eladás
oka, hogy túlnőtt rajtam legalább két embert kíván a jelenlegi extrém kereslettel a szolgáltatásra. Inkább egy
másik vállalkozásom útját egyengetem, amit tudok egyedül csinálni. Az árban minden olyan szellemi termék és
ingóság benne van, ami minden hónapban milliós nagyságrendű bevételt hoz. Tételesen a következők: Az ipari
telep szabad területének bérleti joga Az itt található épületek már önmagukban annyit érnek, mint amit az
egészért kérek. A teljesség igénye nélkül, Betongarázs kompresszorház - kiépített szellőzőrendszerrel, feszített
acél előcsarnok, hatalmas szórókamra beépített nagyteljesítményű elszívóberendezéssel, ipari világítás, ipari
elektromos áram hálózat, irodakonténer, raktárkonténer, homokgyűjtő siló stb. Gépek, berendezések; 2 Ipari
csavarkompresszor Az egyik csak az alkatrészellátás miatt, donorként. Szabadsugaras Clemco Amerikai
Homokfúvó berendezés, Homokfúvó kabin, - és sok más kellék: Fúvókák, tömlők, levegős szerszámok. Weblap,
ami a homokszórás budapest és homokfúvás budapest keresésre a google első oldalán van minimális SEO
tevékenységgel, hirdetés nélkül. Facebook oldal 800 követővel, 100% 5csillagos értékeléssel, releváns
közönséggel autó restaurátorok, felújító műhelyek, szakemberek, szerelők, Állandó bedolgozás porfestő
cégeknek, restaurátoroknak.
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

Nincs tartozás. A vállalkozás
tehermentes.

2020. 06.
13.

Tevékenységi terület:

Könnyűipar

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:

12 000 000 HUF

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

100%
7 000 000 HUF

1

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

100%

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

