/home/bedrijventekoop/webapps/bedrijventekoop/app/cache/website/prod/snappy/knp_snappy6038e290d3e247.20116499.html

Profiel nr.
101845

Master franchise mogelijkheid voor premium
Scandinavisch interieurconcept in Nederland
Gevestigd in
Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Detailhandel Non-Food

Wonen en slapen

Rechtsvorm:

Transactievorm

N.v.t.

Nader te bepalen

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Startend

0

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

Vertrouwelijk

€ 1.000.000 - € 5.000.000

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond
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Dit bedrijf werd in de jaren vijftig in Denemarken opgericht als een meubelfabriek door twee
getalenteerde ambachtslieden. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie die
actief is op zes continenten in 65 verschillende landen. In totaal bestaat het bedrijf uit meer dan 300
Brand Stores. De komende jaren is een globale uitbreiding gepland om wereldwijd 600 Brand Stores
te bereiken.
Het bedrijf is een premium lifestyle retailmerk dat meubels en interieur van hoge kwaliteit met een
geweldig design produceert en verkoopt tegen betaalbare prijzen. Bovendien biedt het bedrijf klanten
uitgebreid interieuradvies.
De verkoop vindt momenteel voornamelijk plaats aan B2C-klanten, maar het bedrijf heeft ook over
een groeiend B2B-verkoopkanaal, dat veel inkomstenpotentieel biedt. Franchise partners worden
volledig ondersteund vanuit het hoofdkantoor in Denemarken op alle gebieden van het bedrijf,
inclusief retailmanagement, verkoop, activiteiten, logistiek, marketing, communicatie of visuele
merchandise.
Tijdens de huidige Coronacrisis zijn de omzetcijfers van het bedrijf flink gestegen. Veel mensen
hebben tijd besteed om te investeren in hun woning. Dit biedt veel kansen en nu is dan ook
een ideaal moment om in te stappen in dit bewezen concept.

Onderscheidend vermogen
Wereldwijd merk met uitstekende reputatie en wereldwijde vraag
Uitzonderlijke training en ondersteuning in alle zakelijke gebieden
Unieke "Interior Design Service"
Groeiend B2B-kanaal
Hoge omzet per vierkante meter
Lage voorraad en geen verspilling of bederf
Uitzonderlijke training en ondersteuning in alle zakelijke gebieden (initieel en doorlopend)

Overig
Het bedrijf heeft momenteel 1 winkel in Nederland. Ze zijn op zoek naar een franchisepartner voor
een Multi-Unit uitrol van 6-7 winkels in Nederland om het merk in het hele land te ontwikkelen. De
ideale partner voldoet aan de volgende criteria:
Bewezen ondernemerschapservaring
Verkoop- en managementvaardigheden
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Vermogen om een organisatie op te bouwen en te committeren aan een ambitieus
winkelontwikkelingsplan
Ervaring in de detailhandel en interesse in design zijn een voordeel
Het opstarten van één merkwinkel vereist een investering van ongeveer € 500.000. De ambitie van
het bedrijf is om 6-7 winkels in Nederland te openen.
Een sterke kandidaat moet daarom een kapitaal van ten minste € 1.500.000 hebben om de oprichting
van deze Multi-Unit-operatie te verzekeren.
Meer informatie over onder andere financiële gegevens en prognoses is op aanvraag beschikbaar.
Ben je geïnteresseerd, herken je jezelf in het kandidaatsprofiel en heb je de benodigde middelen?
Neem contact op via het reactieformulier.
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