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Müşterili Bahis sitesine Yatırımcı aranıyor
Satıcı Bilgisi
Ad:

redraziel9

İlan ayrıntıları
Referans no:

RF104925

Proje Bilgileri
Başlık:
Şahıs / Şirket:
Ülke:
Şehir:
Proje Tanımı:

Müşterili Bahis sitesine Yatırımcı aranıyor
Şirket
Bulgaristan
Yurtdışında ofisi kurulacak ve turkiye musterilerine
hizmet verecek spor/canlı bahis/casino/canli
casino/sanal sporlar
ve pokerin yer aldıgı sitemizde bir çok firmanın
oyunları yer alıyor, Daha öncede bahis şirketlerinde
çalıştıgım için kendi sitemi açmak istiyorum fakat
maddi olarak destege ihtiyacım var tum anlaşmalar
hazır sadece imza ve ödeme kısmı kaldı tum sitenin
tasarım işlemleri profesyonel olaca şekilde ypıldı ve
kodlandı.verecegim yatırım miktarına CURACOA
adasının egamling(ebahis)lisansı dahildir.Ofis için
ayarlamaları yaptım maltada tutulacak ofis kirası
ve çalışacaklar hepsi hazır reklam için Belirli büyük
sitelerde reklam dönmeye başladı ödemeleri yapıldı.
Piyasadaki tüm ödeme sistemleri şuan ekli ve aktif
durumda .Site için
kurulacak şirketin anlaşmalarıda tamam.elimde
musteri çekmesi için piyasadaki tum bahis
musterilerin datalarıda mevcut onlar için sms ve
emaling sistemleri
kuruldu. Tum sistem hazır tek eksigimiz maddi.
yatırım miktarına göre % olarak kar payı
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belirleyeceğiz.Ciddi olarak yatırım düşünen ve ortak
olmak isteyenlerin iletişime geçmeleri rica olunur.
site adresi ve detaylı bilgiler herkese verilmeyecektir
, Yatırım yapabileceğine inandığımız kişiler ile
yüzyüze Görüşüp toplantı sırasında tüm detaylar
şeffaf olarak paylaşılacaktır.
Sitemiz aktifdir ve sitemizde aktif olanlar
-30 binlik spor ve canlı maç bahis imkanı ,1000 den
fazla casino oyunu,5 tane canlı casino
saglayıcısı,sanal spor her spor dalı,Esport bahis
imkanı ve bir çok..
Güçlü Yanlar: Sitemiz hazır aktif ve egambling lisanslı bir sitedir
bir çok ödeme sistemleri mevcut musterilerin
yatırım yapmaları için diger firmalara kıyasla çok
daha saglam alt yapımız mevcuttur ve diger
firmalarda olmayan oyunlar ve ödemeler mevcuttur
oranlarınız kıyasla yuksektir bir çok şekilde
firmamız ve sitemizde diger firmalara kıyasla çok
daha başarılı ve kaliteli olacagını inanıyoruz
Fırsatlar:
Kucuk miktarlar buyuyen ve avrupanın en iyi
firması olma aşasında olan bahis firmamıza ortak
olabilirsiniz ve donuşleri haftalık olarak alabilirsiniz
yatırımlarınızın bahis sektoru çok buuyk oldugu için
yatırımlarınızın katlarını kısa surede katıyla
çıkaracagınızı dusunuyoruz
İlan Verme
Firma olarak lisans, şirketler, platform, casino
Sebebi:
oyunlarını eklemesi alımı ve bir çok şeyi bunyemiz
parasıyla yaptık fakat biliyoruz ki çok daha butçeler
lazım bize bu yuzden yatırımcı arkadaşları arıyoruz
kendimize
Proje Sahipleri Projede ve ekipte olan arkadaşlar daha önce buyuk
Hakkında:
firmalar çalışmış ve kendi işini yapmak isteyen
kişilerdir sektore oldukça hakimdir ve her konuda
bilgileri bulunan kişilerdir
Aranan Yatırım Azınlık Ortaklık
Şekli:
Aranan Yatırım 25,000 €
Tutarı:
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