NATÚRKOZMETIKUMOKAT GYÁRTÓ MIKROVÁLLALKOZÁS

A hirdető e-mail címe:

info@goldia.hu

A hirdető telefonszáma:
Az eladó vállalkozás neve:

Goldia.hu

Az eladó cég rövid bemutatása:
Közel 1 éve alapított natúr-szappanokat gyártó vállalkozás, saját fejlesztésekkel, minden engedéllyel,
webáruházzal, készlettel eladó.
A vállalkozás részletes bemutatása:
A goldia.hu Kft-t 1,5éve alapitottuk azzal a céllal, hogy sajat gyártású natúrkozmetikumokat forgalmazzunk online.
Sajnos a cégre jóval kevesebb időnk jutott, mint azt kezdetben terveztük, mára gyakorlatilag egyáltalán nem
tudunk vele foglalkozni, ezért inkább megválnánk tőle. A webaruházban jelenleg 8 termék található, ezek mind
hivatalosan engedélyeztetésre is kerültek, azonban ennyi termék egy sikeres webaruházhoz kevés, az új
termékek bevezetésével pedig már nem jut idő.. Nagyon sok terméket lefejlesztettünk már pluszban, ezek
receptjei mind átadásra kerülnek, akár az engedélyeztetésükben is tudunk segíteni. A céget igény szerint teljes
betanítással és mentorálással adnánk át, ezt az ár tartalmazza: teljes e-kereskedelmi áttekintés, betanítás az
összes termék gyártására, a gyártási kapacitás skálázására, stb. Szintén átadásra kerül a gyártáshoz szükséges
összes eszköz, valamint a tranzakció részét képezi egy 800db-os árukészlet (eladási értéken ~1millió forint) és
további ~1.000db termékhez legyártott csomagolás (beszerzési értéke ~250ezer Ft) A Goldia kimondottan
prémium termékek gyártását tűzte ki célul, ezt tükrözik a termék, a receptúrák, a csomagolás. A termékek
prémium minőségét eddig minden visszajelzés megerősítette. Kérésre szívesen küldünk termékmintákat is.
Átadásra kerülnek a hirdetési fiókok is (Facebook, Google Ads, Google Shopping is futott) ezek betanításában is
tudunk segíteni.
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

A vállalkozásnak nincs tartozása, jelenlegi havi fix költsége
20.000Ft.

2021. 03.
22.

Tevékenységi terület:

Vegyipar (vegyipari termékek gyártása,
forgalmazása)

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:

200 000 HUF

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

100%
2 000 000 HUF

1

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

100%

Személyes közreműködés a befektetőtől:

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

