9 ÉVE MŰKÖDŐ BEJÁRATOTT ÖLTÖNY ÜZLET HÁLÓZAT ELADÓ

A hirdető e-mail címe:

info@elitedivat.hu

A hirdető telefonszáma:

+36304996095

Az eladó vállalkozás neve:

Elite
Fashion

Az eladó cég rövid bemutatása:
9 éve működő bejáratott öltöny üzlet hálózat - 3 Budapesti üzlettel. 2019-as árbevétel: 181 millió Ft. 2018-as
árbevétel: 188 millió Ft. 2017-as árbevétel: 163 millió Ft.
A vállalkozás részletes bemutatása:
Röviden összefoglalom milyen értékek vannak a cégben jelenleg: Árukészlet mai napon bruttó 58,1 millió forint.
Ingatlan kauciók 1 millió forint Céges autó 1,3 millió forint Üzlet berendezés a 3 boltba 7 millió forint Egyéb bolti
és irodai kellékek 1,5 millió forint. Műszaki cikkek, laptopok, telefonok.... 1,3 millió forint. Ing anyagok minimum
750 méter ( 100% pamut ) 2,1 millió Öltöny anyagok ( gyapjú és kevert szálas ) 1700 méter 3,2 millió Ezeknek az
összértéke 75,5 millió forint. Van egy ügyfél adatbázisunk, ami jelenleg 10.000 vásárló adatait tartalmazza (név
és postacím). Van egy e-mail adatbázisunk. Egy 23 ezer fős facebook követőtáborunk. Természetesen az első 3
hónapban minden szakmai és egyéb tudásunkat átadnánk. Beleértve a beszerzést, a reklámozást, és a fotózást.
Ezek után is amennyiben szeretnék, hogy segítsünk a működtetésben, örömmel állunk a rendelkezésére. A 3.
hónap után, mint külsős vállalkozó tudunk segíteni.
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

Minden beszállító rendezve van. A teljes árukészlet kifizetett. Nincsen banki
tartozás.

2021. 01.
27.

Tevékenységi terület:

Kereskedelem (bolt, üzlet)

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:

103 000 000 HUF

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

100%
250 000 000 HUF

Tulajdonosok száma:

2

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

50% 50%

Személyes közreműködés szükséges a vállalkozás üzemeltetéséhez?:
Befektető döntése szerint. Ha akar, dolgozhat a vállalkozásban, de csendestárs is
lehet.

