ODSTĄPIĘ LOKAL, SPRZEDAM SKLEP KAWA
HERBATA +SOKI+LODY+SORBETY- 40 000 ZŁ
Lokalizacja inwestycji: Miastko, Polska
Data wystawienia oferty: 27.10.2019 16:14, numer ogłoszenia: 369
Kontakt z ogłoszeniodawcą: 733052345

Czym jest pomysł / biznes i do kogo jest skierowany?
Mam do zaoferowania przejęcie lub przeniesienie w dowolne miejsce gotowego
rozwijającego i dobrze prosperującego biznesu jakim jest sklep KOLONIALNY z
KAWĄ i HERBATĄ w skład którego wchodzi JUICEBAR z sokami i koktajlami, MROŹNE
ORZEŹWIENIE SLUSH oraz DESERY LODOWE SWEETFROG W CENIE 40 000 ZŁ

W jaki sposób pomysł / biznes ma zarabiać?
Idealnie sprawdzi się jako rodzinny biznes lub dla osób zaczynających swoją
przygodę z prowadzeniem działalności. Połączenie kawy herbaty, sorbetów i lodów
w lokalu daje stabilne zarobki. Nasz sklep działa w Miastku woj. Pomorskie od 25
września 2017 r. Przed otwarciem wykonany został gruntowny remont całego
sklepu, na który składa się sala sprzedażowa ze stoiskiem (ok. 40m2), magazyn (ok.
13m2) i osobna toaleta

Na jakim etapie pomysł / biznes jest obecnie?
Wyposażenie zakupione do sklepu jest nowe posiada normalne śladów użytkowania.
W skład ceny sprzedaży wchodzi całe wyposażenie sklepu. Młynek do kawy(GRAEF),
Ekspres ciśnieniowy(SIEMENS EQ9 S500), waga (CAS SW II), skrzynki drewniane
jako ekspozycja na kawę i herbatę, pojemniki szklane na herbat, puszki metalowe
na kawę, oraz cały dostępny asortyment. JUICBAR, SOKI, KOKTAJLE, 1. STÓŁ
CHŁODNICZY BAR SAŁATKOWY+NADSTAWA 2. WITRYNA CHŁODNICZA
EKSPOZYCYJNA 3. KOSTKARKA DO LODU HENDI 9 KOSTEK 4. BLENDER Kuvings SV
500 blender próżniowy 5. WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA HUROM HWS PRO HWSBE18 DLA (HoReCa) + elementy zapasowe SORBETY SLUSH 1. NOWO ZAKUPIONA
MASZYNA W 06.2019 ROYAL CATERING RCLS 3*12L LODY SWEETFROG 1. Maszyna
do lodów KLARSTEIN 2,5L LODÓW W 60MIN 2. ZAMRAŻARKA 35L KLARSTEIN

Czego potrzebujesz?
Koszty wynajmu całego lokalu są niewielkie, dodatkowo płatny prąd i woda. Jest to
jedyny sklep tego typu w mieście przy głównej ulicy miasta , inne najbliższe są w
promieniu dopiero 60 km Koszalin, Słupsk. Dzięki temu posiadamy grupę stałych
klientów, która ciągle się powiększa i wielu przejezdnych klientów. W odległości 50
m od sklepu znajduje kościół, 200 m szkoła. Osobie która zdecyduje się na dalsze
prowadzenie sklepu chętnie pomogę na początku z wszelkimi formalnościami,
udostępnię wcześniejsze dokumenty itp. Przekażę kontakty do wielu dostawców i
hurtowni. Mogę wysłać więcej zdjęć lokalu w wiadomości prywatnej. Wszystkie
kwestie do omówienia na spotkaniu. Cena podlega negocjacji ! Osobom konkretnie

Dokument pochodzi z serwisu www.GainInvestors.pl - portalu który powstał z myślą o łączeniu ludzi biznesu

zainteresowanym pokaże raporty sprzedażowe, wyniki finansowe i inne zestawienia.
Biznes chcemy przekazać, sprzedać z powodu zmiany celów życiowych.
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