WEBSHOP ELADÓ ÉVI 150 MILLIÓ FT-OS FORGALOMMAL

A hirdető e-mail címe:

info@ugyfelszolgalat.eu

A hirdető telefonszáma:
Az eladó vállalkozás neve:

MAIAKCIO

Az eladó cég rövid bemutatása:

2 éve működő 1000+ terméket árusító webáruház
eladó

A vállalkozás részletes bemutatása:
1000+ terméket értékesítő 2 éve működő webshop eladó. (50 ezer+ vásárló) A webshop működik és folyamatos
bevételt termel. (Az új tulajdonos egy működő azonnali bevételt hozó vállalkozás tulajdonosa lesz) 2021 évi
árbevétel : 150+ millió ft 2022 évi várható árbevétel: 200-250 +millió ft Aki következőket értékesítjük illetve
adjuk: domain név , webshop motor, teljes adatbázis grafikai elemek: fotók, videók, logó, leírások használati joga
beszerzési források, nagyker kapcsolatok ( belföld, külföld) fix partner szerződések (partnerpfogram,affiliate)
marketing stratégia (marketing cég üzemelteti): google, facebook, tiktok, instagram, e-mail kedvező futár
szerződések webshop fejlesztésre illetve karbantartásra vonatkozó szerződések igény szerint: 1 hónap betanítás
(mindenben) További: nettó 4 millió ft értékben árukészlet (kisker eladási ár bruttó 12 millio ft) Figyelem: A
webshop üzemeltetéséhez az alábbiak szükségesek: 1 fő irodai munkatárs: ügyfélszolgálat, rendelés feldolgozás
stb 2 fő raktáros, csomagoló 1 raktár+iroda helyiség 1 gépjármű az áru beszerzésre További árukészletre fedezet
Igény esetén a 4. kerületben tudunk biztosítani raktárat illetve irodát. (akár ideiglenesen is) Figyelem! A
webshopot működtető cég nem eladó. Amennyiben felkeltettük érdeklődősét kérem az alábbi elérhetőségen
keressen: info@ugyfelszolgalat.eu A webshopot érintő kérdésekre személyesen áll módunk válaszolni.
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

tartozásmentes

2022. 07.
07.

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.):
Országos
A tavalyi éves bevétel:

150 000 000 HUF

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

100%
40 000 000 HUF

1

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

100%

Személyes közreműködés szükséges a vállalkozás üzemeltetéséhez?:
Igen, szükséges. Az új tulajdonosnak operatív feladai is
volnának.

