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O nas

Twórcami Sprzedajfirme.com są przedsiębiorcy, którzy założyli, prowadzili oraz
sprzedali swoje biznesy z zyskiem.

Wiemy, co jest dla Ciebie ważne. Rozumiemy Twoje potrzeby związane ze
sprzedażą, kupnem lub konsolidacją biznesu. Jesteśmy razem z Tobą po tej samej
stronie!

Wyróżnia nas zdobyta wiedza o skomplikowanych realiach polskiego obrotu
gospodarczego. Doświadczenie, pozwala nam na skuteczne wspieranie Waszych
działań.

W razie pytań lub wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji!



FIRMA BUDOWLANA
WYKONUJĄCA ELEWACJE

Dlaczego warto? Doświadczona kadra, współpracująca z przedsiębiorstwem od
wielu lat oraz wykorzystanie wysokiej jakości materiałów do realizacji zleconych
prac pozwala na to, aby zlecenia były wykonywane terminowo, z najwyższą
dbałością o szczegóły. Przekłada się to na bardzo niski poziom napraw
gwarancyjnych. Ponadto w firmie został wdrożony system zarządzania jakością
(certyfikat ISO 9001:2000), który jest wymagany przy realizacji zleceń na rynku
skandynawskim oraz system zarządzania środowiskowego (certyfikat ISO
14001:2004), który również jest wymagany przy realizacji zleceń na rynku
skandynawskim. Zawierane są umowy z inwestorami o dłuższym terminie
realizacji robót budowlanych, dzięki czemu zostaje zminimalizowane ryzyko
niewystarczającej liczby pracowników. Firma szczyci się dużym zaufaniem
dotychczasowych klientów, zwłaszcza na rynku skandynawskim, co przekłada się
na liczbę pozyskiwanych tam zleceń.

JDG POMORSKIE OK. 2.1 MLN ZŁ

WOJEWÓDZTWO KWOTA TRANSAKCJI
FORMA 

DZIAŁALNOŚCI

-

EBITDA



SKLEP INTERNETOWY Z
SZEROKIM ASORTYMENTEM

Dzięki współpracy z różnymi markami sklep jest widziany na wielu targach sprzętu
elektronicznego dla graczy. Corocznie sklep angażuje się w działania
prospołeczne, wspierając WOŚP. Ponadto sklep prowadzi aktywne działania
proedukacyjne, dostarcza poza wiedzą z zakresu ekologii również oczyszczacze i
nawilżacze powietrza do jednostek edukacyjnych.

SP. Z O. O. MAZOWIECKIE DO UZGODNIENIA

WOJEWÓDZTWO KWOTA TRANSAKCJI
FORMA 

DZIAŁALNOŚCI EBITDA

-



FIRMA Z BRANŻY
TRANSPORTOWEJ

Spółka zajmuje się transportem drogowym na terenie Europy Zachodniej.
Doświadczony i lojalny zespół kierowców zawodowych zatrudnionych na podstawie
umowę o pracę. Cechy wyróżniające to przedsiębiorstwo na tle konkurencji to
niewątpliwie terminowość realizowanych zleceń, a także nowoczesny tabor
samochodów, serwisowany w ASO. Synergia z innymi firmami logistycznymi,
świadczącymi usługi transportu lotniczego, morskiego oraz kolejowego jest
niewątpliwym atutem prezentowanego przedsiębiorstwa. 

Powody, dla których warto zainwestować właśnie w to przedsiębiorstwo: 

-rosnące zainteresowanie firm do lokowania w Polsce operacji logistycznych dla e-
commerce 
-rozwój cyfryzacji i digitalizacji w branży transportowej 
-rosnące zapotrzebowanie na usługi transportowe Ponadto spółka posiada 4 zestawy
ciągnik+naczepa

SP. Z O. O. ŚLĄSKIE OK. 750 TYS. ZŁ

WOJEWÓDZTWO KWOTA TRANSAKCJI
FORMA 

DZIAŁALNOŚCI EBITDA

340 TYS. ZŁ



FIRMA W BRANŻY BUDOWY
I UTRZYMANIA DRÓG

Spółka zajmuje się budową i utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnych.
Doświadczenie w podwykonawstwie dla podmiotów realizujących duże kontrakty
infrastrukturalne, brak kredytów, czyli stałych obciążeń finansowych oraz
doświadczony zespół to niekwestionowane zalety tego przedsiębiorstwa. Istnieje
realna szans na rozwój poprzez zwiększenie nakładów inwestycyjnych na
infrastrukturę, wejście na rynek deweloperski, czy też wejście na rynki
zagraniczne. W doświadczeniu firmy znaleźć można kontrakty na
podwykonawstwo przy budowach i modernizacjach dróg, realizowane dla
największych firm w Polsce.

SP. Z O. O. MAZOWIECKIE OK. 4.7 MLN.

WOJEWÓDZTWO KWOTA TRANSAKCJI
FORMA 

DZIAŁALNOŚCI EBITDA

OK. 940 TYS. ZŁ



BIZNES W ZAKRESIE WARSZTATÓW
KULINARNYCH I BARMAŃSKICH

Spółka prowadzi warsztaty kulinarne oraz barmańskie stacjonarnie i w trybie
online. Duża rentowność osiąganego dochodu oraz niskie koszty działalności to
główne cechy wyróżniające to przedsiębiorstwo. Szczyci się również jedną z
najniższych cen usługi na rynku. Charakterystyczną cechą jest duży przychód
jednostkowy usługi B2B, na których jest największa marża, dzięki czemu już od
kilkunastu sprzedanych warsztatów miesięcznie firma jest rentowna. Stali klienci
korporacyjni korzystający z usług oraz niski koszt przypadający na jednego
uczestnika warsztatów na tle konkurencji jest olbrzymią zaletą prezentowanej
działalności. Firma posiada grono zadowolonych klientów zarówno
indywidualnych, jak i zespołów kierowanych przez firmy. Prowadzący warsztaty to
osoby z dużą charyzmą. Istnieje możliwość zwiększenie przychodów poprzez
wprowadzenie nowych usług np. -prowadzenie warsztatów kulinarnych w innych
miastach Polski na zasadzie franczyzy -zwiększenie zainteresowania kursami
poprzez większe zaangażowanie w mediach społecznościowych. 

SP. Z O. O. MAZOWIECKIE 2 MLN.

WOJEWÓDZTWO KWOTA TRANSAKCJI
FORMA 

DZIAŁALNOŚCI EBITDA

-



NAJWIĘKSZE W POLSCE CENTRUM
AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ

W naszej ofercie przedstawiamy obiekt rekreacji sportowej z zapleczem
gastronomicznym i noclegowym. Co wyróżnia go na tle konkurencji? Uznana i
renomowana w środowisku marka oraz bardzo dobra lokalizacja pod kątem
korzystania z komunikacji prywatnej i publicznej. Obiekt przystosowany jest
także dla użytkowników w każdym wieku i o różnym poziomie zaawansowania.
Dlaczego warto zainwestować? Pojawia się możliwość dalszej rozbudowy o
dodatkową powierzchnię oraz nowe usługi. Ponadto ogólnospołeczny trend
dbania o zdrowie i kondycję fizyczną sprawia, że do obiektu stale przybywają
nowi klienci.

JDG MAZOWIECKIE 12.5 MLN.

WOJEWÓDZTWO KWOTA TRANSAKCJI
FORMA 

DZIAŁALNOŚCI EBITDA

2.15 MLN.



FIRMA Z UNIKALNYM PRODUKTEM
poszukuje inwestora

SP. Z O. O. MAŁOPOLSKIE -

Spółka z unikalnym produktem o skali globalnej. Produkt opatentowany w
największych krajach UE oraz w USA i Chinach. Produkt nagradzany na wielu
międzynarodowych targach i konkursach. Poszukiwany kapitał przeznaczony
zostanie na automatyzację produkcji i zwiększenie sprzedaży. Spółka obecnie
produkuje i sprzedaje na świecie blisko 100% swojej mocy produkcyjnej. Rejon
działalności – cały świat.

WOJEWÓDZTWO KWOTA TRANSAKCJI
FORMA 

DZIAŁALNOŚCI EBITDA

-
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