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Profiel nr.
104566

Een gerenommeerd sprekersbureau,
gespecialiseerd in het organiseren van
innovatieve themabijeenkomsten en het
ontwikkelen van trendmatige
communicatieconcepten
Gevestigd in

Ook interessant voor

Zuid-Nederland

Noord-Nederland
Oost-Nederland
Midden-Nederland
West-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Dienstverlening

Evenementen organisatie

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag
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€ 500.000 - € 1.000.000

2/3

N.o.t.k.

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 100.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
•

Een gerenommeerd sprekersbureau met een eigen zorgvuldig opgebouwd bestand van

kwalitatieve, bekende en gevraagde sprekers alsmede unieke online actuele concepten/ creaties
•
Een stabiele portefeuille van loyale en terugkerende befaamde opdrachtgevers, zoals
overheidsinstellingen (onderwijs, zorg, etc.), industriële ondernemingen en non-profit organisaties
•
Gespecialiseerd in het organiseren van innovatieve themabijeenkomsten en het ontwikkelen van
trendmatige op maat gemaakte communicatie-concepten
•

Uitstekend online vindbaar en boekbaar

•

Naast boekingen door eigen klantenbestand, outsourcing van actieve acquisitie obv succesfee

•

Reorganisatie geheel voltooid, resulterend in een moderne, digitale, data-gedreven en

dynamische “lean-and-mean” organisatie

Onderscheidend vermogen
•

Goed geregisseerde data-gedreven organisatie met een groeiende opdrachtportefeuille

•

Loyale grote opdrachtgevers

•

Eigen bestand befaamde sprekers

•

Thema- en conceptontwikkeling in eigen regie en op basis van actuele trends

•
Zittende directie bereid om in overleg koper te ondersteunen bij overdracht, commercie en
bedrijfsvoering
•

Schaalbare omzet met goede groeimogelijkheden

•

Stabiele bruto winstmarge van circa 25%
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Overig
•

Geschikt voor een strategische partij op zoek naar uitbreiding of voor MBI-kandidaat

•
Corona periode goed benut voor verbetering organisatie en offline en online actuele
businessconcepten/ creaties

Bedrijventekoop.nl
De Vlonder 60
5427 DE Boekel

Tel: +31 (0)492 - 37 00 88
Bank: NL98 RABO 0112 9591
56
E: info@bedrijventekoop.nl
KvK: 171 86 537
Btw: 8152.98.894.B01

Connect with us

3/3

