ELADÓ WEBÁRUHÁZ+KFT ÉVI 40 MILLIÓS FORGALOMMAL

A hirdető e-mail címe:

info@motorix.hu

A hirdető telefonszáma:

+36202697313

Az eladó vállalkozás neve:

MOTORIX Scooter Parts Kft, www.motorix.hu

Az eladó cég rövid bemutatása:
Eladó robogóalkatrész webáruházunk. 2013-ban indult a webshop , 2016 óta a mostani formájában, azóta
többször újra dizájnolva. Profi szakemberek kezelik minden aspektusát. 6500 Ft követő, nagy marketing érték.
A vállalkozás részletes bemutatása:
Megfelelő ajánlat esetén eladó webáruházunk árukészlettel Kft-vel az egész pack, de nem mindenáron.
www.motorix.hu Robogó és váltós motor alkatrészekkel kereskedünk- 2013-ban kezdtük az ingyenes boltaneten
felületén, onnan 1 év után a holnap.hu-ra, majd 2016 végén a shoprenterbe költöztünk. Kölcsönből indultunk,
mára 6,5 millió Ft-os raktárkészletünk van, évi nettó 31,7 milliós forgalommal. Facebook oldalunkat 6500-an
követik (https://www.facebook.com/motorixkft), több, mint 2600 hírlevél feliratkozónk van. Ezen felül 2 FBcsoportot is birtoklunk, egyenként 3100 taggal, ami ingyen reklám lehetőség. A Google és facebook
hirdetéseinket, a Mailchimpes hírlevél kampányainkat és az Optimonk kampányunkat is profi szakemberek
készítik és kezelik. Jelen vagyunk az árgép, árukereső és olcsóbbat.hu-n is, ezeket is az említett csapat kezeli. Az
elmúlt 2 lezárt üzleti évben átlagban havi 20 000 felhasználót és 175 000 oldalmegtekintést produkáltunk. 3991
regisztrált vásárlónk van, az árukeresőben 5*-os az értékelési rátánk. Több, mint 11 000 feltöltött termékkel
rendelkezünk.
A vállalkozás adósságai:
NAV tartozás nincs, jelenleg előre van fizetve, minden nap az aznapi bevétel áfája el van utalva. (nem tagadom le
korábban komoly gondok is voltak, de már rendezve) Számlatartozás van, de azt a vételárból kiegyenlítem, ezt
szerződésbe is rögzíthetem.
Feladás dátuma:

2022. 07.
21.

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.):
Nagykőrös
A tavalyi éves bevétel:

40 000 000 HUF

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

100%
19 000 000 HUF
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A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

80% 20%

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

volnának.

