RÖVIDÁRU KERESKEDELEMMEL FOGLALKOZÓ VÁLLALKOZÁS WEBSHOPPAL
EGYÜTT ELADÓ!

A hirdető e-mail címe:

brandeswebshopepito@gmail.com

A hirdető telefonszáma:
Az eladó vállalkozás neve:

Rövidáru internetes
vállalkozás

Az eladó cég rövid bemutatása:
Amennyiben jól kiismeri magát a rövidáru termékek között, és szeretne akár egy otthona kényelméből irányítható
saját vállalkozást, esetleg rövidáru üzlettel rendelkezik, és foglalkoztatja egy webshop indításának lehetősége,
akkor ez egy kiváló befektetés
A vállalkozás részletes 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? Vállalkozásom az EU
egyik legnagyobb rövidáru nagykereskedőjével, valamint egy nagy európai harisnyagyártó céggel van közvetlen
kapcsolatban. Az árubeszerzés online rendelésekkel történik, a termékek raklapos csomagszállítással érkeznek be
2 napos szállítási idővel. Minimális nyelvtudás szükséges csak a rendelések leadásához és az email-es
kapcsolattartáshoz. A vállalkozás kiváló alapokra lett felépítve, még fiatal, dinamikusan növekvő időszakában van,
de már kellő tapasztalat áll rendelkezésre a jövőbeni formálódást illetően. A hosszas szervező munka után 2020.
szeptember 15-én indult el az online értékesítés. Ügyfélköre elsősorban varrónők, javító szabóságok, rövidáru
üzletek, de a vásárlók között megtalálhatóak a dekorációval foglalkozó vállalkozók, óvodák, önkormányzatok is.
Jól definiálható vásárlói réteg miatt könnyen készíthetőek célzott, eredményes hirdetések. Mivel az áru
közvetlenül a gyártóktól és európai nagykereskedésből érkezik, így jelentős profit érhető el a termékeken. A
működtetés saját árukészletre lett optimalizálva, ezért nagyon gyors a kiszállítási idő, ami a visszatérő vásárlók
számában, a kiváló értékelésekben, mutatkozik meg. Nem kell megijednie, ha még nem működtetett webshopot,
átadáskor teljes betanítást biztosítunk. Megtérülés: max 1,5-2 év.
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

Nincs tartozás.

2021. 06.
10.

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:

12 000 000 HUF

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

100%
9 900 000 HUF

1

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

100%

Személyes közreműködés a befektetőtől:

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

