
Drømmer du om at blive selvstændig?  
- ved du hvor langt tid det tager at bygge hele fundamentet op?  

- ved du, hvor meget det koster?  

- vil du gerne springe alt benarbejdet over?   

Med andre ord, vil du gøre det nemt for dig selv?  

 

Så se her 

Virksomhed til salg  
 

Her er benarbejdet gjort for dig!  

Du får en webshop med egne produkter samt 

forhandling af andre naturprodukter.  

Til dig, der drømmer om at få foden under eget bord. 

Dig, der har interesse for sundhed og en naturlig tilgang 

til behandling. 

Dig, der vil have din egen webshop. 

Og måske også behandle. 

 

Lige nu har du muligheden for at overtage eksisterende og veldrevet virksomhed, på fordelagtige vilkår. 

 

 

Virksomheden er lige til at tage over 

Hele fundamentet er på plads.  

Nemmere kan det ikke være. 

 

Du får  

 Hjemmeside med webshop 

 Logo 

 Godt indkørt firmanavn, som har mere end 8 år på bagen og 

dertil hørende godt renommé 

 Webshop med egne produkter, samt øvrige produkter og ydelser 

 Egen produkt serie (hudpleje og duft)  

 Varelager  

 Ejerskab over opskrifter og info om leverandører / overdragelse af aftaler 

 Zenzino partneraftale kan overdrages, så vidt det er muligt 

 Facebook side  



 Mailchimp fuldstændigt opsat, 

og med et stabilt antal trofaste 

følgere 

 God messestand på det lokale 

slot pga. stor deltagelse på 

mange messer gennem årene 

 Professionelle fotos af både egne 

og leverandørers produkter 

Desuden kan du med i prisen overtage 

data fra regnskabsprogram (alle 

produkter og kunder oprettet / data på 

produkter og kunder). Således, at det 

bare er AT GÅ I GANG!  

Der er med i købet indregnet 1 dag hvor nuværende ejer instruerer dig i hhv. produktion og 

hjemmeside/webshop.  

 

 

Virksomheden kan drives fra hele landet.   

 

Virksomheden kan købes inkl. navn, logo, hjemmeside, webshop, rettighed til produkter, forhandleraftaler 

mv – eller delvis, afhængig af købers interesse.  

Prisen vil derfor afhænge af købers ønsker.  

 

Til prisen kommer varelageret, som overtages af køber, opgjort til indkøbspriser inkl alle udgifter + moms. 

Estimeret pris ca 20-25.000 ekskl. moms 

 

 

Lettere bliver det ikke!  

 

Interesseret?  

Kontakt Martha Guldberg, 

 som bistår i processen, og er første led 

inden kontakt med ejer, på  

Tlf.: 2991 0359  

Mail mail@MarthaGuldBerG.dk 

 


