Męczy Cię praca u kogoś i chcesz byd w koocu na swoim?
Marzysz o własnym sklepie ze zdrową żywnością?
A może chcesz rozwinąd swój obecny biznes o nowy, modny rynek?
Od ponad 2 lat prowadzę biznes w prężnie rozwijającej się branży zdrowej żywności – dwucyfrowe tempo
wzrostu co roku. Planuję zmianę miejsca życia, więc chcę go sprzedad. Szukam osoby lub firmy, która
odpowiednio dalej poprowadzi najlepsze delikatesy ekologiczne w Tarnowie i okolicy:

KONFITURKA ZDROWE DELIKATESY
Naszą misją jest dbanie o zdrowe żywienie Tarnowian i prowadzenie ich za rękę przez proces zakupów zdrowej
żywności. Oferta Konfiturki to paczkowana zdrowa żywnośd, świeże produkty ekologiczne (owoce i warzywa,
pieczywo, nabiał), suplementy diety i kosmetyki naturalne – łącznie ok. 2400 rodzajów produktów.

Kilka faktów – co jest do przejęcia:
1.

2.
3.

Dwa sklepy stacjonarne: jeden w ścisłym centrum Tarnowa (ul. Malczewskiego 4, obok Krakowskiej,
duże delikatesy ekologiczne, pow. 106 mkw., umowa bezterminowa, 3 miesiące wypowiedzenia) oraz
stoisko w galerii Gemini Park (wejście dla klienta, 15 mkw., umowa krótkoterminowa)
Sklep internetowy na platformie Shoper, m.in. z dostawą na terenie Tarnowa i odbiorem osobistym
Sklepy rentowne, ze stabilnymi obrotami, obecnie ok. 90 000 zł miesięcznie przy średniej marży 32%.
Druga pozycja w wielkości sprzedaży na lokalnym rynku zdrowej żywności.

Kilka korzyści – co to da Tobie:
1.
2.
3.
4.
5.

Przejmiesz stabilny biznes - klienci regularnie powracają na zakupy (1800 osób z kartą stałego klienta)
Przejmiesz firmę doskonale zorganizowaną od środka, z doświadczonym zespołem, księgą standardów
i procedur, wysokimi standardami obsługi klienta – wszystko gotowe by działad i zarabiad dla Ciebie
Otrzymasz cenne rabaty handlowe, bazę dostawców, przejrzysty harmonogram zaopatrzenia sklepów,
wiedzę na temat prowadzenia i zarządzania sklepami oraz nasz klucz do serc klientów.
Przejmiesz biznes rozpoznawalny – znana w okolicy marka i logo, partner lokalnych wydarzeo,
nienaganne opinie wśród klientów, pierwszy wynik w Google na hasło „zdrowa żywnośd Tarnów”
Przejmiesz biznes z wartościową, realną bazą marketingową budowaną ponad 2 lata - 3800 fanów na
Facebooku i Instagramie, baza mailingowa ok. 1200 osób, baza SMS ok. 700 osób.

Przed przejęciem firmy przygotuję Ciebie lub Twojego pracownika do jej prowadzenia – otrzymasz pełne
przeszkolenie ze wszystkich obowiązków. Po tym jak przyjmiesz moją rolę właściciela zarządzającego sklepami,
chętnie pomogę we wszystkim, co będzie niezbędne do dalszego prowadzenia biznesu – nie zostaniesz sam/a.

Proponowana cena przejęcia: 250 000 zł
Chcesz by ten biznes już niedługo był Twoim biznesem?
Skontaktuj się i porozmawiajmy. Na spotkaniu dowiesz się więcej!
Monika Mądel – właścicielka. Tel. 602 432 710, e-mail: m.madel@konfiturka.pl

