MŰKÖDŐ EGÉSZSÉGCENTRUM ELADÓ - MUNKAERŐVEL EGYÜTT

A hirdető e-mail címe:

teremkiadasegeszsegcentrum@gmail.com

A hirdető telefonszáma:

+36209612877

Az eladó vállalkozás neve:

Szabó Andrea egyéni vállalkozó
Egészségcentrum

Az eladó cég rövid bemutatása:
Budapest 7. kerületi hotel területén működő egészségcentrum eladó - ott dolgozókkal
együtt.
A vállalkozás részletes bemutatása:
2015-ben jött létre KK Moves Egészségközpont néven, melynek üzletvezetője voltam. 2020. március 16-án a
Covid miatt be kellett zárni. Az újranyitást már egyedül csináltam és megvásároltam a tulajdon jogot Kerekes
Kristóftól, azonban a márkanév még mindig az Ő tulajdonában van. Én Egészségcentrum néven működtettem
tovább 2020. július 1-től. Leírása: Közös előtérben kialakításra került egy recepciós pult, mely értékesítési
pultként is tud funkcionálni. Hideg-melegvizes vízcsap is található, valamint egy függönnyel elválasztott rakodó
rész. (raktár). Iratok tárolására egy 4 nagy fiókos vasszekrény és egy két fiókos kisebb szekrény áll rendelkezésre.
A teljesen berendezett masszázsszobában minden megtalálható, amire szükség lehet. A berendezés részét
képezi, de az egyik bérlőnk tulajdonában van egy testkezelő gép. A masszázs szék szintén bérlő tulajdona, de az
külön is megvásárolható, vagy bérelhető. Budapest, 7. kerület Dob u. 73. bejárat a Hársfa utca felől. Hotel Unió
Superior földszintjén. Akadálymentes. Megközelíthetőség tömegközlekedéssel: 4.,6. villamos Király utca vagy
Wesselényi utcai megállójától, vagy a 76. trolibusz Magyar Színháznál lévő megállójától , vagy a 78. trolibusz
Király utcai megállójától pár perc séta. Parkolási lehetőség: utcán, vagy a Hotel Korinthia parkolóházában.
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

nincs

2021. 07.
16.

Tevékenységi terület:

Egészségügy, gyógyszeripar,
szépségipar

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 7.
kerület

A tavalyi éves bevétel:

1 000 000 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:
Befektető döntése szerint. Ha akar, dolgozhat a vállalkozásban, de csendestárs is
lehet.

