BEJÁRATOTT, SIKERES, PRIVÁT EDZŐ STÚDIÓ ELADÓ.

A hirdető e-mail címe:

nora.tothzs@gmail.com

A hirdető telefonszáma:
Az eladó vállalkozás neve:

06704661136
InstaBody Stúdió
Szolnok

Az eladó cég rövid bemutatása:
3 éve sikeresen működik, kiemelkedő profitot termel, egyedüli a városban. Családias hangulatú, privát EMS edző
stúdió.
A vállalkozás részletes bemutatása:
A vállalkozás, költözés miatt kerül eladásra. A legújabb technikával, érintő képernyős géppel,vezeték nélküli
izomstimulálással tartunk 20 perces privát edzéseket 40nm-en. Online bejelentkezési lehetőség van, felépített FB
illetve Instagram oldallal. Naponta átlagban 8-15 vendég 4000 Ft./ alkalom / fő. Maximum egyszerre 2 fő edz. A
géphez tartozik egy router, egy vezeték, kiegészítő pántok, 5 db különböző méretű speciális izomstimuláló ruha és
az edzéshez alkalmas kiegészítők. A stúdió frekventált helyen van a belvárosban, egy üzletsoron. A közelben
fodrászat, baba-mama boltok és kozmetika. Ilyen jellegű edzés nincs a városban. A stúdió teljes készlete eladó,
vagy bérelhető. Nagyon kedvelt edzésforma a vendégek számára mert gyors, (brutto 30 perc 1 vendég, öltözéssel
edzéssel és néhány kedves szóval együtt) hatékony és családias. A stúdióban található egy kisebb mosdó illetve
mosógép is. Ez a vállalkozás nem volt deficites. Január-február illetve a tavasz-nyári időszak mindig erősebb.
Ebben az időszakban 800-900 000 Ft. volt havonta a bevétel. Rezsi költsége alacsony, üzlet bérleti díjjal és
mindennel együtt kb. 120 000.- .A legalacsonyabb bevétel az évek alatt 2 hónap volt, ami 500 000 Ft. A gép
kezeléséhez ingyenes oktatást nyújtunk. Mivel egyedüli a városban a pozitív humán oldalával együtt, így aki
gyerekeként kezeli és viszi tovább, nem fog csalódni.
A vállalkozás adósságai:

Nincs tartozás.

Feladás dátuma:

2021. 11.
22.

Tevékenységi terület:

Sport és szabadidős
tevékenység

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.):
Szolnok
A tavalyi éves bevétel:

7 200 000 HUF

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

100%
17 600 000 HUF
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A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

100%

Személyes közreműködés a befektetőtől:
Befektető döntése szerint. Ha akar, dolgozhat a vállalkozásban, de csendestárs is
lehet.

