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Profiel nr.
68002

Zeer succesvol media bureau zoekt groeigeld
Gevestigd in

Ook interessant voor

Noord-Holland

Heel Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

ICT-Dienstverlening

E-commerce

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Aandelentransactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

10 - 25

Type koper:
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 1.000.000 - € 2.500.000

N.o.t.k.

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond
Enige jaren geleden is dit bedrijf met veel succes in de wereld van social media advertising gestapt.
Naast 200+ fantastische klanten, in meer dan 30 landen te hebben geholpen met het uitvoeren van campagnes, is
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er ook een unieke technologie ontwikkeld.
Deze technologie is inmiddels live en open voor het grotere marketing publiek wereldwijd.
De resultaten zijn vanaf de start al erg indrukwekkend en het “SAAS’ platform groeit heel snel.

Doordat alle marketeers in hele wereld nu het nieuwe publiek zijn , is er een wens ontstaan om deze groei verder te
versnellen.
Hiervoor is meer groeigeld nodig de aankomende periode.
Deze zal besteed worden aan het groeien van het aantal nieuwe gebruikers en betalende gebruikers en het uitrollen
van het platform naar meerdere landen.
Naast deze investering zal er ook liquiditeit aangewend worden voor het verder doorontwikkelen van het technische
product.

Overig
Graag gaan we in gesprek met investeerders die de kans zien in het uitrollen van deze unieke technologie.
Hierbij zijn we op zoek naar investeerders met een minimum inleg van 75k tegen aandelen of eventueel tegen een
lening met een goede rente vergoeding.
Beide opties zijn bespreekbaar.
Er is een gelimiteerd aantal tranches van 75k beschikbaar voor deze bijzondere investeringsmogelijkheid
Kom vrijblijvend een kop koffie drinken op kantoor in Amsterdam en voel de fibe.
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