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Resmi Tedarikçi Belgeli Dijital Matbaa ve Kurumsal Çözüm Ortağı
Satıcı Bilgisi
Ad:
Devirden Consulting
Ad:
Devirden
Soyad:
Consulting
Firma ismi:
devirden.com
Firma telefonu: (216) 350-5657
Firma faksı:
(216) 350-5657
Firma web
www.devirden.com
sitesi:
Firma hakkında:Küçük ve Orta ölçekli şirket devirlerinde
profesyonel süreç yönetimi. İşyerinizi itibarlı
temsil ile nitelikli alıcılara sunuyoruz.
Hayatta alacağınız en önemli kararlardan biri;
işyerinizin geleceği ile ilgili olan karardır.
Günümüz koşullarında bu karar ve kararın
uygulanma süreci asla etki çevrenizin yanı sıra
işinin ehli olmayan ve size duymak
istediklerinizi söyleyen kurumsallaşmamış
kişiler ile yönetilemez
Ülkemiz şartlarında bir patronun şirketini
satmak istemesi ve bunu kendisinin deklare
etmesi malesef bulunduğu sektör bazında farklı
spekülasyonlara neden olabilmektedir.
Şirketimiz profesyonel süreç yönetimi
yapmakta ve bu noktada çıkabilecek tüm
spekülasyonların önüne geçmektedir.
Firma logosu:

Danışman
fotoğrafı:
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Firma adresi:
Ülke:
Şehir:
İlçe:

Şemsettin Günaltay Caddesi 152/6 Kadıköy İstanbul
Türkiye
İSTANBUL
KADIKÖY

İlan ayrıntıları
Referans no:

RF212890

Şirket Bilgileri
Başlık:

Resmi Tedarikçi Belgeli Dijital Matbaa ve Kurumsal
Çözüm Ortağı
Şirket İsmi:
15 senelik A.Ş
Şirket Türü:
AŞ
Ülke:
Türkiye
Şehir:
İSTANBUL
İlçe:
KADIKÖY
Kuruluş Yılı: 2000
Çalışan sayısı: 0-10
İş Tanımı:
Tüm müşterileri Kurumsal olan Dijital Matbaa
DEVREN Satılıktır.
Firma 16 Yıllık istikrarlı Anonim Şirkettir.
Aynı müşterilerine 16 yıldan beri aralıksız hizmet
vermektedir.
Müşterilerinin çözüm ortağıdır.
Yaşlılık nedeni ile şirket olarak satılacaktır.

Güçlü Yanlar: 15 yıllık A.Ş (Hisse senetleri hazır)
Türkiye ve Avrupa'da en üst düzey markaların resmi
tedarikçi belgeli çözüm ortaklığını yapan
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Fırsatlar:

Gerekli tüm ekipmana sahip
Çözüm ortaklığı yaptığı firmaların özel çözüm
gerektiren tüm işlerini üstelenebilecek know-how'ını
üretmiş
15 senelik tecrübe ile artık tüm işin mail trafiği ile
çözüldüğü (mevcut müşteriler ile)
Türkiye genelinde sorunsuz çözüm ortaklığı yapan
tedarik zincirini oluşturulmuş
Yüksek kar marjı, düşük sabit gider.
Ebitda çarpanı 1.9 yıl (yatırım geri dönüşü)
Devir süreci tamamen sorunsuz gerçekleşecek
Son 3 senedir yeni müşteri arayışına girmemesine
rağmen ciro ve kar marjı istikrarı bulunan
Doğru yönetim vizyonu ve personel yapılanması ile
katlanabilecek ciro potansiyeli bulunan
Şirket Cirosu sadece 2 kişi ile yapılmakta ve son 3
senedir yeni müşteri aranmamaktadır
Buna rağmen gerek yurt içi gerek yurt dışı yeni
müşteriler oluşmaktadır
Doğru vizyon ve personel yapılanması ile ciro
(gerçek anlamda) katlanabilir.
Büyük kurumsalların resmi tedarikçi belgesine
sahiptir ve know-how isteyen butik siparişlerde
başvurulan tek noktadır.
Doğru konumlama ve iş proses standardizasyonu ile
franchise verilebilir
Güçlü markaya sahiptir ve com.tr uzantıları A.Ş
adına tescillidir.
Markanın sahip olduğu ayrı bir geri dönüşümlü
hammaddeden üretilen ürün markası vardır. Bu
marka başlı başına işlenerek çok farklı
konumlandırılabilir.
Yatırım geri dönüşüm çarpanı (ebitda) 1.9 yıl.

Satış Bilgileri
Satış Tipi:
%100 Satış
Aranan Yatırım 675,000 TL
Tutarı:
Gayrimenkul Hayır
Fiyata Dahil:

Diğer Bilgiler
Gayrimenkul
Tipi:

Mağaza

page 3 / 4

https://www.yenibiryatirim.com/

Gayrimenkul Kiralık
Durumu:
Alanı (m2):
200
Gayrimenkul Kirası oldukça uygun, Anadolu yakasındaki tüm ana
hakkında:
arterlere çok yakın.
İş Taşınabilir: Evet
Yönetim DevamHayır
Edecek:
Satış Sonrası Evet
Eğitim/Destek:
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