100%-BAN AUTOMATIZÁLT ONLINE VÁLLALKOZÁS

A hirdető e-mail címe:

bence.torok8@gmail.com

A hirdető telefonszáma:

+36308434003

Az eladó vállalkozás neve:

Bukitips
Sportfogadás

Az eladó cég rövid bemutatása:
Teljes mértékben automatizált sportfogadó vállalkozás. A világ bármely pontjáról üzemeltethető, a tippeket be
tudod szeretni külföldi csoportokból, ha nem értesz hozzá.
A vállalkozás részletes bemutatása:
Szia! Az oldalon karakterlimit van a leírásnál, viszont igyekszem minden fontos dolgot átadni így is. Bármilyen
kérdésed van, nyugodtan keress a megadott kontaktok valamelyikén. 2020 Novemberében indítottuk a
vállalkozást, azóta is mindig elsődleges szempont volt az automatizálhatóság. Jelenleg a vállalkozásban minden
100%-ban automatikus (fizetés után automatikus számlázás, a felhasználók automatikusan bekerülnek a
csoportokba és ha lemondják, automatikusan meg is vonja a rendszer a hozzáférést stb…). A vállalkozásba
integráltunk automatikusan megújuló fizetést, így egy befizetés után a rendszer automatikusan vonja a következő
összeget a tagság lejártakor, ezzel egy időben meg is hosszabbítja a tagságát és kiállítja, elküldi e-mailben a
vásárlónak a számlát. Nagyon jó rendszer lett!:) Az évek során volt fél millió feletti hónap is, viszont átlagosan
havi 267ezer forintot csinál a weboldal, ami lényegében 100% profit, nincsen semmi fix havidíj vagy bármi
járulékos költség. 9000+ fős e-mail listával rendelkezünk, saját magunk gyűjtöttük az évek során +rengeteg social
media követővel, így a magyar sportfogadási tanácsadás egy megkerülhetetlen szereplője lett a Bukitips.
Lényegében a világ bármely pontjáról üzemelhető, 100%-ban online. A tippeket kiírhatod saját elemzésekkel, de
akár be is lehet szerezni külföldi oldalakról. Ha nem értesz hozzá, ajánlott befizetni pár külföldi csoportba és
onnan átemelni a tippeket a tagoknak.
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

Nincs semmilyen
adósság.

2022. 09.
17.

Tevékenységi terület:

Webshop (bármilyen profillal, ha nincs fizikai
üzlet)

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:

5 HUF

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

100%
3 499 999 HUF

1

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

100%

Személyes közreműködés szükséges a vállalkozás üzemeltetéséhez?:

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

