RENDELD HÁZHOZ AZ EGÉSZSÉGET - MINŐSÉGI ÉTELKISZÁLLÍTÁS
BUDAPESTEN! ELADÓ BRAND, WEBÁRUHÁZ.

A hirdető e-mail címe:

info@pranafood.hu

A hirdető telefonszáma:

+36306356768

Az eladó vállalkozás neve:

Prana Food

Az eladó cég rövid bemutatása:
COVID biztos, feltörekvő szegmensben működő befektetés! A tudatos, egészséges étkezés erős feltörekvését
kiszolgáló ételkiszállítással foglalkozó brandünket, webáruházunkat kínáljuk eladásra – külföldre költözés okán.
A vállalkozás részletes bemutatása:
A tudatos, egészséges étkezés erős feltörekvését kiszolgáló ételkiszállítással foglalkozó brandünket,
webáruházunkat kínáljuk eladásra – külföldre költözés okán. A vállalkozás mögött egy stabil konyhai kiszolgáló
partner áll, amely megbízható minőségben szolgálja ki a brand ügyfélkörét ténylegesen egészséges, és minőségi
ételekkel, amely érezhetően fényévekre áll a nagyüzemi konyhák ízvilágától – továbbá teljes körűen menedzselik
azok kiszállítását is a megrendelőkhöz. A vállalkozás mögé felsorakozott két szakmailag komolyan elismert
személy: Katona Sára, mint dietetikus, és Lekli László, mint fitnesz szakedző. A brand maga – a maguk
egészségére odafigyelő, tudatos életet élő, fizetőképes budapesti kultúrrétegnek szól. A vállalkozás nemrégiben
készült el, tesztidőszakát éli – ugyanis főszezonja szeptemberben fog elindulni. Marketing költség szempontjából
induláskor igényelhet csak jelentősebb kiadást, ugyanis hétről-hétre újra vásárló regisztrálók a jellemzőek ebben
a szegmensben. Az ételeket jó haszonnal lehet értékesíteni, így könnyen építhető ki kevés oldalmenedzselési
feladattal járó „félpasszív” jövedelem. Egy esetleges őszi újabb covid hullám okán történő bezárás szintén
katalizátora lenne az amúgy is szárnyaló ételkiszállító vállalkozásoknak – pláne egy ilyen hiánypótló profillal. A
Prana Food új tulajdonosának egyedül a webáruház delegálása lenne a feladata, minden más feladatkör ki van
szervezve. Bármilyen további kérdésre szívesen válaszolok.
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

Hitel- és
tehermentes.

2021. 08.
17.

Tevékenységi terület:

Élelmiszeripar (előállítás,
nagykereskedelem)

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:

1 HUF

Az eladásra kínált tulajdonrész aránya:
Az eladásra kínált tulajdonrész ára.:
Tulajdonosok száma:

100%
2 470 000 HUF

1

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

100%

Személyes közreműködés szükséges a vállalkozás üzemeltetéséhez?:

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

