HOBBI KREATÍV TERMÉKEKET ÉRTÉKESÍTŐ WEBÁRUHÁZ

A hirdető e-mail címe:

info@muveszbazar.com

A hirdető telefonszáma:

+36306186168

Az eladó vállalkozás neve:

Művészbazár.com

Az eladó cég rövid bemutatása:
2020-ban decemberében indult Hobbi Kreatív termékeket értékesítő webáruház. 2021-es forgalom br. 35,1 millió
Ft. 2022-ben eddig br 16,5 millió Ft.
A vállalkozás részletes bemutatása:
Webshop webcíme: https://www.muveszbazar.com Legutóbbi éves forgalom: 2020-ban decemberében indult,
2021-es forgalom br. 35,1 millió Ft. 2022-ben eddig br 16,5 millió Ft. Eladás oka: Időközben elindítottunk egy
másik webáruházat saját márkás termékekkel így arra szeretnénk fordítani a teljes fókuszt. A webáruházat egy
hozzáértő személy akár teljesen egyedül is irányíthatja. Használt webshop motor: Shopify Eladó készlet értéke:
2.700.000 - 3.400.000 Ft ez folyamatosan változik Bejáratott beszállítók és IT támogatás jár az oldalhoz (igen):
Igen, a beszállítói lista és a rendszer működésének a megértésével kapcsolatban is, illetve bármi másban is
webáruház működtetésével kapcsolatos is szívesen segítek. A saját termékünkhöz tartozó design tervet és egyéb
nyomdai kapcsolatokat is készen adjuk. A Magyar oldal rövid leírása: Az áruház 2020. Decemberében indult.
2021.-ben tudtunk egy közel teljes évet zárni. A termékek értékesítése különböző csatornákon zajlik, van ami csak
Google Ads, van ami csak Facebook. Nagy hangsúly volt az email feliratkozókon is, folyamatosan gyűjtöttük őket,
illetve volt kommunikáció. Az oldal nagyon sok irányba bővíthető még, de ezt már az új tulajdonosra bíznánk.
Valószínűleg aki megvásárolja, akár már az idei év végére
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

Nincs

2022. 06.
23.

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.):
Pocsaj
A tavalyi éves bevétel:

35 100 000 HUF

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

100%
7 000 000 HUF

1

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

100%

Személyes közreműködés szükséges a vállalkozás üzemeltetéséhez?:
Nem szükséges, maradhat csendestárs. Csak tőkére van
szükség.

