ORSZÁGOS INGATLANHIRDETÉSI PORTÁL ELADÓ.

A hirdető e-mail címe:

davida.robert@gmail.com

A hirdető telefonszáma:

+36302749187

Az eladó vállalkozás neve:

Céggel együtt vagy nélküle

Az eladó cég rövid bemutatása:

1 éve alapított Kft

A vállalkozás részletes bemutatása:
Országos Ingatlanhirdetési portál ELADÓ. Kiváló üzleti lehetőség! Bevezetés előtt álló, rengeteg egyedi funkcióval
és korszerű megoldásokkal, automatizmusokkal fejlesztett (kb sok-sok millió Ft értékben) ingatlanhirdetési portál,
mely felveheti a versenyt az ismert oldalakkal. Egy jó marketing stratégiával a látogatottságot megnövelve, a
könnyen testreszabható és ismétlődő bankkártyás fizetésre is felkészített és működő rendszer minden hónapban
automatikusan terheli az előfizetési díjat és küldi a számlát. Elkülönítve lehet kezelni a magán és az
ingatlanközvetítői előfizetéseket, mellyel kedvező és rugalmas díjakat lehet kialakítani. Webshop webcíme:
további információ privát üzenetben Legutóbbi éves forgalom: néhány magán előfizető és ingatlaniroda bevétele
próba jelleggel, de még nem volt hirdetve és nem került sor bevezetési kampányra ezért még ez nem jelentős. Az
értéket egyenlőre a fejlesztés képviseli. Használt webshop motor: PHP egyedi fejlesztés, fejlesztői támogatás
(céges kapcsolat) jár az oldalhoz Eladási ár: 2 900 000 Ft Működési forma jelenleg: Kft Céggel együtt eladó ( igen /
nem ): Igen, de külön is Saját magad vagy más nevében jársz el a hirdetéskor: Saját magam Bejáratott beszállítók
és IT támogatás jár az oldalhoz (igen/nem): Igen
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

Nincs NAV tartozás és
adósság.

2022. 09.
17.

Tevékenységi terület:

Ingatlan (kezelés, bérbeadás, közös képviselet,
stb)

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:

155 555 HUF

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

100%
2 999 999 HUF
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A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

50% 50%

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

