2 ÉS FÉL ÉVES SAJÁT MÁRKÁS ÉKSZER WEBSHOP ELADÓ

A hirdető e-mail címe:

m220825p@gmail.com

A hirdető telefonszáma:

+36307282172

Az eladó vállalkozás neve:

Nem szeretném nyilvánosságra
hozni

Az eladó cég rövid bemutatása:

2 és fél éve alapított sajátmárkás ékszer webshop
eladó

A vállalkozás részletes bemutatása:
Jelenleg 2 teljes állású alkalmazottal operálunk, 1 marketinges aki főleg influencer marketinggel foglalkozik és egy
rendelés teljesítő, lézergép kezelő. A géppel rengeteg mellékmunka vállalható. Tavaly ezekből a munkákból
csaknem 6 millió forint forgalmat generáltunk. A vállalkozás tulajdonát képezi egy 11m értékű lézergép és 5m-ért
vásárolt készlet. 2022-ben eddig br. 41m forgalmunk (3100 rendelés) és 7m profitunk volt a webshopból. Az
eddigi tapasztalataink szerint, mivel elég sokan veszik ajándékba így a Q4 nekünk erősen szezon. Ezért az
évvégére alsóhangon 15m profittal számolhatunk. A tavalyi évben 50m forgalomból 10.7 m profit volt. A szűk (4
termék) termékpalettánk ellenére sikerült ezeket az eredményeket elérni. A következő nagy lépcső ennek a
bővítése lenne. Már több mintánk is van amik sorozat gyártásra várnak de sajnos tőke hiány miatt nem tudunk
elindítani. Jelenleg 3 országban vagyunk aktívan jelen (M.o., Szlovákia és 2 hónapja Románia). Idén az
értékesítések 60%-a export volt. A 3 ország Instagram oldalin összesen 20e követőnk van.
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

A cég adóság és tartozás
mentes.

2022. 09.
12.

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:

59 000 000 HUF

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

100%
45 000 000 HUF
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A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

100%

Személyes közreműködés szükséges a vállalkozás üzemeltetéséhez?:
Befektető döntése szerint. Ha akar, dolgozhat a vállalkozásban, de csendestárs is
lehet.

