ELADÓ ÉLELMISZERBOLT BUDAPEST 7. KERÜLETÉBEN, A BULINEGYEDBEN!
A hirdető e-mail címe:

kollarima@gmail.com

A hirdető telefonszáma:

+36202393324

Az eladó vállalkozás neve:

Koma Market Kft.

Az eladó cég rövid bemutatása:

Eladó cég és vállalkozás minden áruval és
felszereléssel!

A vállalkozás részletes bemutatása:
2021. márciusában lett alapítva a cég és áprilisban nyitott meg az üzlet. Budapest 7. kerület bulinegyedében
található, a Dohány utca Nagy Diófa utca sarkán egy bérleményben határozott idejű szerződéssel. Az boltnak
egyedi megjelenése van. Beszállítói együttműködése van a Coca Colával és a Hell Energy-vel, akik promóciós
hűtőt is biztosítanak, továbbá a Triton Trade, Vimpex Drink, Z+D, Vil-For nagykereskedésekkel és Flamand pékáru
nagykereskedéssel is. A Flamanddal határozatlan idejű szerződés van kötve, amelyben kemencét biztosítanak és
heti rendszerességű fagyasztott pékárut szállítanak. Továbbá együttműködése van a Khell Food szendvicseket
gyártó céggel is. Kiszállítói megállapodás van kötve a Netpincérrel és a Wolttal is, ahol az összes terméket meg
tudják rendelni. A bolt egy 20+20 négyzetméteres galériázott üzlethelyiségben üzemel. Teljesen felszerelt, egyedi
készítésű polc rendszer, egy saját üvegajtós hűtő, kettő fagyasztó szekrény, kávéfőző, asztali számítógép, kettő
promóciós italhűtőhűtő, kb. 1 millió forint értékű árú. Jelenleg nincs alkalmazott, egyedül csinálom. A vállalkozás
felfutó ágban van, egyre több ember ismeri meg. Fő profilja az alapvető élelmiszerek, üdítők, szeszes italok és
pékárú. Nagy potenciál van benne az elhelyezkedése miatt. Tőke hiány miatt eladó. További információ telefonon.
+36202393324
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

A vállalkozásnak semmilyen tartozása
nincs.

2021. 06.
07.

Tevékenységi terület:

Élelmiszeripar (előállítás,
kereskedelem)

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:

0 HUF

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

100%
4 200 000 HUF

1

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

100%

Személyes közreműködés a befektetőtől:

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

