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Uluslar arasi online satis sitesi ve yazilim
Satıcı Bilgisi
Ad:

blacksea

İlan ayrıntıları
Referans no:

RF100977

Şirket Bilgileri
Başlık:
Şirket İsmi:
Şirket Türü:
Ülke:
Şehir:
İlçe:
Kuruluş Yılı:
Çalışan sayısı:
İş Tanımı:

Uluslar arasi online satis sitesi ve yazilim
Uluslar arasi ödeme sistemleri yazilim pazarlama
LTD
Türkiye
GİRESUN
MERKEZ
2015
0-10
İşletmenin sunumu
İşletme kurulduğundan beri ürün portföyünü sürekli
olarak geliştirmiş ve genişlemiş bir hedef gruba
uyum sağlamıştır. Bugün birden çok internet portalı
hedeflenen grubun hizmetindedir. Bunların isimleri:
www.easysafer.com www.spielegold.com
www.easysafer-pay.com
Aşağıdaki ön ödeme ürünleri piyasaya
sunulmaktadır:
O2 ön ödeme kontürü, D1 ön ödeme kontürü,
Vodafone ön ödeme kontürü, E-Plus ön ödeme
kontürü, Amazon kontürü, iTunes kontürü,
Paysafecard kontürü, oyun kuponu HeroZero ( özel),
oyun kuponu. WOW oyun kuponu, Joker Prepaid
Mastercard kontürü, Facebook kuponu, XBOX Live
kuponu, Playstation Network kuponu,
MyDirtyHobby kuponu (özel),Bitcoin ve daha
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fazlasi.
Merkezi Türkiye Giresunda bulunan ve
Hamburgdada subesi bulunan 7 kişilik ve grafik,
programlama, dağıtım, müşteri hizmetleri
bölümlerinden gelen tecrübeli bir ekip, stratejik
planlayıcı şirket yönetimiyle birlikte, yeni ürünlerin
geliştirilmesi ve arttırılması konularında işletmenin
işlem ve karar sürecini kısaltabilir ve bu şekilde
başarılı bir ilerleme gösterebilir. İşletmenin hedefi
Almanya piyasasında lider olarak pozisyonunu daha
da geliştirmek, uluslararası alanda daha fazla pazar
payı kazanmak ve aynı anda yeni pazarlar bulmak,
yeni ürünlerle ön ödeme hedef grubu ve hedef
grupları internet portalları için daha fazla hizmet ve
esneklik sunmaktır.
Güçlü Yanlar: Almanya’da pazar lideri
Bu iş modeliyle bir öncü
10 milyonun üzerinde geçerli müşteri verileri
Ayda 20.000’nin üzerinde ürün satışı
Birçok ülkede temsil ediliyor
Ulusal ve uluslararası alanda rakipsiz
Kuruluşundan beri ( 2006) bilgi birikimi
2006’dan beri başarılı bir iş modeli
2013’de yılda yaklaşık 5 milyon EUR ciro
hedeflenmiştir
Yeryüzünde en büyük hedef grup
Üst düzeyde yetkili yönetim ve ekip
Kısa karar mekanizmaları
Yıllık ciro artışı
2006’dan beri büyük müşteri güveni
Yenilikçi hizmetler
Fırsatlar:

Yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi
Pazarlama faaliyetlerinin arttırılması
Uluslararasılaştırma
Dünya çapında hızla büyüyen hedef grup
Yeni işbirlikleri
Pazar payı çok geliştirilebilir (güncel %10)

Satış Bilgileri
Satış Tipi:
Eşit Ortaklık
Aranan Yatırım 3,000,000 TL
Tutarı:
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Yıllık Ciro:
Nakit Akışı:
FAVÖK:
Stok Fiyata
Dahil:
Gayrimenkul
Fiyata Dahil:
Satış Sebebi:
Esnek Ödeme
Koşulları:
Krediye
Uygunluk:

8,700,000 TL
100,000 TL
1,346,000 TL
Hayır
Hayır
Uluslar arasi satisi artirmak ve büyümek.
Evet
Evet

Diğer Bilgiler
Gayrimenkul Diğer
Tipi:
Gayrimenkul Kiralık
Durumu:
Alanı (m2):
online
İş Taşınabilir: Evet
Yönetim DevamEvet
Edecek:
Satış Sonrası Evet
Eğitim/Destek:
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