ELADÓ BEVEZETETT EGYEDÜLÁLLÓ ÉTTEREM KONCEPCIÓ

A hirdető e-mail címe:

lenard.csaba@freebakery.hu

A hirdető telefonszáma:

+36205590559

Az eladó vállalkozás neve:

Freezza
étterem

Az eladó cég rövid bemutatása:
Új kihívásokat találtunk, emiatt eladó-átadó a Freezza! Több mint 3 éve működő országosan ismert és elismert
(Facebook és google értékelések is 4,9) glutén-, laktóz-, cukormentes étterem koncepció.
A vállalkozás részletes bemutatása:
Az étterem Dunaharasztiban, saját tulajdonú épületben üzemel jelenleg 8 fővel. Az étterem receptúráit is hosszú
fejlesztések árán dolgoztuk ki, saját fejlesztésű lisztkeverékünkből készül pizzánk is! A Freezza brand (név és logó)
cégünk által levédésre került. A közelmúltban a Freezza pizzéria franchise koncepció kidolgozásra került, akár 1-2
hónapon belül franchise partnerek keresése is megkezdődhet. Hatalmas igény lenne az ország több pontján, de
főleg Budapesten az általunk készített pizzák és ételek forgalmazására, melynek egy részét lehet vegán
változatban is kérni. Az étterem saját tulajdonú helyiségben működik az átadási ár ennek árát nem tartalmazza!
Lehetőség van akár céggel együtt, de akár külön, mint Freezza éttermi koncepció. Természetesen az ár
tartalmazza a franchise-ra előkészített dokumentációkat, szerződéseket, grafikai elemeket, a teljes konyhai
felszerelést gépekkel, eszközökkel, receptúrákat, know-howt, így akár már másnap termelni lehet vele. Átadásra
kerül a www.freezza.hu weboldal, a több ezres Facebook és Instagram követői tábor, valamint jelenlegi
beszállítóink, partnereink listája. Segítséget nyújtunk az indulásban, az étterem elindításában az új helyen is.
Számunkra az lenne a fontos, hogy az évek alatt kőkemény munkával felépített és útjára indított "gyermekünk" jó
kezekbe kerüljön és tovább épülhessen, bővülhessen. Felmerülő kérdésekkel, részletekért keressenek
bizalommal!
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

Sem a NAV, sem a beszállítók felé nincs tartozás. Teljesen tartozásmentes, tiszta
cég.

2021. 11.
28.

Tevékenységi terület:

Turizmus, vendéglátás (étterem, szálloda,
panzió...)

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.):
Dunaharaszti
A tavalyi éves bevétel:

77 000 000 HUF

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

100%
10 000 000 HUF

2

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

50% 50%

Személyes közreműködés a befektetőtől:

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

