DIVATKIEGÉSZÍTŐ KERESKEDELEMMEL FOGLALKOZÓ BRAND WEBSHOPPAL
EGYÜTT ELADÓ!

A hirdető e-mail címe:

brandeswebshopepito@gmail.com

A hirdető telefonszáma:
Az eladó vállalkozás neve:

Divat webshop

Az eladó cég rövid bemutatása:
Ki ne szeretne egy otthonról is működtethető saját vállalkozást, mellyel kihasználhatja az internetes kereskedelem
lehetőségeit, és ellenállóvá válik akár egy covid helyzettel vagy üzletbezárással szemben is?
A vállalkozás részletes bemutatása:
Amennyiben jól kiismeri magát a divattermékek között, és szeretne akár egy otthona kényelméből irányítható
saját vállalkozást, esetleg divatáru üzlettel rendelkezik, és foglalkoztatja egy webshop indításának lehetősége,
akkor ez egy kiváló befektetési lehetőség Önnek! Nem kell megijednie, ha még nem működtetett webáruházat, az
átadás során teljes betanítást biztosítunk! Az irányár 2 éves megtérülési idővel lett megállapítva. Az ár
tartalmazza többek között: • Kialakított brand, domain tulajdon • Grafikai elemek, arculat, logók, színkódok •
Külföldi (EU) beszállító partnerekkel kialakított együttműködés, kedvezmények • Eddigi vásárlói kör (~ 3000
vásárlás) • Webgalamb hírlevél rendszer, email adatbázis • Wordpres alapú webáruház, kiegészítőkkel •
Facebook oldal 5500 fős minőségi követőtáborral • Eddigi termékfotók nagy felbontásban • Eddigi termékfotók
weboldalra optimalizált felbontásban és fájlmérettel, vízjellel • Integrált Barion, Billingo, GLS stb. • „Megbízható
Bolt” aszf és adatkezelési tájékoztató rendszer • SEO audit és javaslatok • Online marketing alapismeretek •
Facebook vállalkozás és hirdetéskezelő alapismeretek • Fotós tanfolyam (profi fotóstól, 20 év gyakorlattal)
További adatok és info: brandeswebshopepito@gmail.com
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

Nincs tartozás.

2021. 05.
13.

Tevékenységi terület:

Kereskedelem (Ruházat, textil,
bőr)

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 tavalyi éves bevétel:

20 000 000 HUF

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

100%
25 900 000 HUF
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A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

100%

Személyes közreműködés a befektetőtől:

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

