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Unikt koncept med et
spændende potentiale
Anonym virksomhedspræsentation

1

KORT OPSUMMERING
Vi udbyder en attraktiv virksomhed beliggende Midtjylland med mål om indgåelse af aftale om
overdragelse til ny ejer. Virksomheden er flytbar.
Pga. virksomhedens unikke produkt, kan det præcise marked og koncept ikke konkretiseres, men kan
gøres tilgængeligt ved underskrift af en fortrolighedserklæring.
Ejerkredsen ønsker at sælge virksomheden som led i et generationsskifte, hvilket vil foregå efter en
plan, som aftales nærmere imellem køber og sælger. Sælger står til rådighed for køber med at komme
ind i virksomheden og vil endvidere stå til rådighed i en kortere eller længere periode efter salget alt
efter købers ønsker.
Vi håber, du finder denne anonyme præsentation af virksomheden interessant, og står
naturligvis til rådighed med uddybende materiale og relevant dokumentation.
FORRETNINGEN
Denne virksomhed har været igennem en transformation over de seneste år, og har skabt en solid
base for videre udvikling. Salget foregår direkte til forbrugere med en kombination af online salg og
telesalg.
En yderligere digitalisering er mulig, hvilket vil kunne endnu større værdi for forbrugerne. Der er også
mulighed for at skabe et online koncept baseret på virksomhedens produkter og know-how.
Produktet er af personlig værdi for forbrugerne, som får en unik oplevelse. Produktet har lang levetid
og skaber glæde for forbrugeren mange år efter købet.
Virksomheden er beliggende i Midtjylland og har 10 medarbejdere. Virksomheden kræver ikke
specielle forhold eller faciliteter, og kan flyttes til et andet sted med kort varsel.
Virksomheden forestår selv en del af produktion og service, mens andre funktioner ligger hos
underleverandører. Processerne har potentiale for digitalisering og dermed effektivisering.
Nogle medarbejdere er placeret på virksomhedens adresse, mens andre arbejder fra egen bopæl.
Medarbejdernes arbejdstid er for de flestes vedkommende fleksibel, både med hensyn til tiden der
anvendes og tidspunktet den anvendes på.

KUNDERNE – DERES ØNSKER OG BEHOV
Produktet henvender sig til alle forbrugere i Danmark og har specielt stor interesse fra de ældre
forbrugere. Imidlertid er der interesse for produktets værdi fra alle voksne aldersgrupper, hvoraf nogle
ikke har fået øje på denne mulighed endnu.
Produktet rammer en trend i samfundet omkring fokus på den enkelte person, hvilket skaber et marked
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i vækst.
Således er der et stort potentiale i Danmark og også mulighed for at lade virksomheden vækste ind i
udenlandske markeder.
Der er ganske få konkurrenter på markedet, og sandsynligheden for at der kommer konkurrenter er lille,
da det er en betydelig fordel at have været i markedet i mange år. Dette gør, at virksomheden har et
unikt udgangspunkt for vækst og for at skabe en attraktiv forretning.

ØNSKER TIL VIRKSOMHEDENS NYE EJER
Der er ikke nogen krav til den nye ejers beslutninger om virksomhedens fremtidige drift, når
virksomheden er fuldt overdraget ti køber.
De nuværende ejere er åbne for at støtte køber i, hvordan virksomheden skal drives fremadrettet.
Under alle omstændigheder er de åbne for stå til rådighed i en kortere eller længere periode efter
overtagelsen.
Den potentielle køber kunne være en anden virksomhed, som kan udnytte sine egne lokaler, sælger
mv. og dermed skabe synergi.
Virksomheden er dog også interessant for personer, som har erfaring med f.eks. salg og/eller telesalg,
hvilket er den væsentligste kompetence for at få succes. For sådanne personer vil der være en stærk
platform at bygge videre på.
Betingelserne og processen for overtagelse af virksomheden aftales nærmere med den enkelte
købskandidat.
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